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1. — Dernekler kanunu tasarısı ve 
Anayasa, içişleri ve Adalet komisyonların
dan seçilen 5'er üyeden kurulu 70 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/606) (S. 
Sayısı: 561) 437,486:488 

2. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık 
ve Plan komisyonları raporları (1/623) 
(S. Sayısı : 668) 437,489:491 

3. — Eşyaların geçici kabulü için A. 
T. A. karneleri hakkında Gümrük Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel ve Plan komisyonları rapor
ları (1/112) (S. Sayısı : 674) 437:438 

4. — Çocuklara karşı nafaka yükümlü
lüğü konusundaki kararların tanınması 
ve tenfizine ilişkin Sözleşmenin onaylan-

Sayfa 
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları (1/223) (S. Sayı
s ı : 675) 438:439 

5. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Maz-
har Millet Tarifesinin yürürlüğe konulma
sına dair olan Bakanlar Kurulu kararının 
onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Dışişleri, Maliye ve Plan komis
yonlarının raporları (1/96) (S. Salısı : 
676) 439 

6. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Mua
fiyetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü 
Protokolün onaylanmasına dair 29.8.1961 
tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları (1/82) (S. Sayısı : 679) 439:440 

7. — Gayri menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazi
felerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrası «K» bendinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve tçişleri, Tu-
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Sayfa 
rizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim komis
yonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417'ye 1 nci ek) 440:446 

8. — 29. . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu ka-

Sayfa 
nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarından 6'şar üye seçile
rek kurulan 59 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 ve 472'ye 
1 nci ek) 446:485 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonunda çoğunluk sağla
namadığından; 

19 . 6 . 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat^ 15,35'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Vahit Bozatlı 

Kâtip 
Sivas 

§c 

Enver Akova 

Kâtip 
Kayseri • 

vket Doğan 

II — GELEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Dinar kazası incesu köyü 79 hanede 

kayıtlı Salih ve Zübeyde'den olma 1933 doğum
lu ibrahim Arısoy (Türkmenoğlu) hakkında 
özel af kanunu tasarısı (1/676) (Adalet Ko
misyonuna) 

2. — Ali Sipahioğlu 1939 doğumlu izmir Ce-
did mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa Ka-
pancıoğlu hakkında Özel af kanunu tasarısı 
(1/677) (Adalet Komisyonuna) 

Teklifler 
3. -—Eskişehir milletvekilleri Şevket Asbuz-

oğlu ile ismet Angı'nın, Yüksek öğretim kuru
luşlarında görevli öğretim üyelerinin ve öğre
tim yardımcılarının askerlik eğitimi dışında as
kerlik görevlerini öğretim kuruluşlarında yap
maları hakkında kanun'teklifi (2/704) (Millî 
Savunma, Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Na
zım inebeyli'nin, Genel Sağlık Sigortası kuru
luş ve görevleri hakkında kanun teklifi (2/705) 
(Sanayi ve Teknoloji, Maliye, Çalışma, Ticaret, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan komisyonla
rına) 

Raporlar 
5. — 171 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşü 

hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı: 694) 
(Dağıtma tarihi : 17. 6 .1972) (GÜNDEME) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir ek madde ile bir geçici madde 
ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı 
kanunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı or
man 'köylerinin kalkmdırılma fonu teşkili ile 
orman köyleri kalkındırma kooperatifleri ku
rulması hakkında kanun teklifi ve Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in, Önergesi (2/515) 
(S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1972) 
(GÜNDEME) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 
arkadaşının, Bina kiraları hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 
17.6.1972) (GÜNDEME) 

»••-!« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Âdil Turan (Uşak), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 
m 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 108 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

iv — GÖRÜŞ 

1. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ananasa, 
İçişleri ve Adalet komisyonlarından serilen 5'er 
üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/606) (S. Sayısı : 561) (1) 

2. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve Plan 
komisyonları raporları (1/623) (S. Sayısı: 668) 
(2) 

BAŞKAN — Daha önceki birleşimlerde açık 
oylaması yapılan, ancak gerekli nisap buluna
madığı için tekrarlanacak olan açık oylama iş
lemi için kupalar önce sıralar arasında dolaş
tırılacak, daha sonra kürsü önünde bekletile
cektir. 

3. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamamızın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674.) 
(3) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

(1) 561 S. Sayılı basmayazı 97. nci Birleşi
me ait tutanağın sonuna eklidir. 

(2) 668 S. Sayılı basmayazı 106 nci Birleşi
me ait tutanağın sonuna eklidir. 

(3) 674 S. Saydı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Sayın Âdil Turan ve Sayın Fahri Uğrasız-
oğlu, Uşak'taki seylâp, Sayın Kemal Bağcıoğlu 
da Bulgaristan'daki Türklere yapılan kötü mua
mele dolayısıyle gündem dışı söz isteğinde bu
lunmuşlardır; gündemimizin yüklü olması se
bebiyle bu arkadaşlarımızın isteklerini Çarşam
ba günü karşılamayı düşündüğümü belirtirim 
efendim, 

ÜLEN İŞLER 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler» bölümünde yer alan 674 S. Sayılı «Eşyala
rın geçici kabulü için A. T. A. karneleri hak
kında Gümrük Sözleşmesine katılmamızın uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının» Ko
misyonumuz raporunda belirtilen gerekçe ile, 
gündemdeki- sair işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Plan Komisyonu 

Başkanı Y. 
Sözcü 

Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — İlgili Komisyon ve Hükümet 
yerlerini almış bulunmaktadırlar. 

Okunan önerge gereğince bu Sözleşme ile il
gili tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vaki 
olmamıştır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?., Yok. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Eşyaların geçici kabulü için Â. T. A. karneleri 
hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamızın 

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 6 Aralık 1961 tarihinde Brük* 
sel'de düzenlenen, eşyaların geçici kabulü için 
A. T. A. karneleri hakkındaki ekli Gümrük 
Sözleşmesine (Posta ile gelen eşyanın bu Söz
leşme dışında bırakılması kaydıyle) Türkiye'
nin katılması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuutyorum. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oyunuza sunulacaktır 
efendim. 

â. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü 
konusundaki kararların tanınması ve tenfizine 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (i) 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, oku
tuyorum. 

(1) 675 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» bölümünde yer alan 675 S. Sayılı «Çocuk
lara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki 
kararların tanınması ve tenfizine ilişkin Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı» mn Komisyonumuz 
raporunda belirtilen gerekçe ile gündemdeki 
sair işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Plan Komisyonu 

Başkanı Y. 
Sözcü 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum :" Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(«Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konu
sundaki kararların tanınması ve tenfizine iliş

kin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun 
bulunduğu) hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 11 Haziran 1968 tarihinde im
zalanan «Çocuklara karşı Nafaka yükümlülüğü 
konusundaki kararların tanınması ve tenfizine 
ilişkin Sözleşme» nin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad-

— 438 — 
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deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Ta
rifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye ve 
Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. Sa-
ıjısı: 676) (1) 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Bir başka önerge vardır, oku-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» bölümünde yer alan, 676 S. Sayılı «XXXVII 
savılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade 
Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin yürürlü
ğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanması hakkında kanun tasarısı» 
nın, Komisyonumuz raporunda belirtilen gerek
çe ile gündemdeki sair islere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Plan Komisyonu 

Başkanı Y. 
Sözcü 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesini oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vaki 
olmamıştır. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi 
- En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarife
si» nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakan

lar Kurulu kararının onaylanması hakkında 
kanun tasarısı 

Madde 1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde Cenev
re'de, Türkiye'nin katıldığı 1964 - 1967 Ticaret 
Konferansı sonunda Âkit Taraflarca yapılan ta
rife indirimlerini tespit eden ve 25 . 9 . 1967 
tarih ve 6/8905 sayılı Bakanlar Kurulu karar
namesi ile Türkiye tarafından onaylanan «Ge
nel Anlaşmaya ek 1967 Cenevre Protokolü» ne 
bağlı, 23 maddeden ibaret, «XXXVII sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Mü
saadeye Mazhar Millet Tarifesi» nin yürürlüğe 
konulmasına dair olan 3 . 2 . 1968 tarih ve 
6/9499 sayılı Bakanlar Kurulu kararı onaylan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
e girer. 

(1) 676 8. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

6. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyet
leri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 

— 439 
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'"sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan komisyonları raporları (1/82) (S. Sayısı : 
679) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» bölümünde yer alan 679 S. Sayılı, «Avrupa 
Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaş
masına ek Üçüncü Protokolün onaylanmasına 
dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının, Komisyonumuz raporun
da belirtilen gerekçe ile gündemdeki sair işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Plan Komisyonu 

Başkanı Y. 
Sözcü 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Tasarının okunan önerge gere
ğince ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâki 
olmamıştır. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umu
mî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onay

lanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

Madde 1. — ilişik «Avrupa Konseyi iskân 
Fonuna üye devletlerin katılma paylarına dair 

(1) 679 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Cetvel», «Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyet
leri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol» 
ün ekleri arasına konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

7. — Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve J\Iülî Eğitim ko
misyonları raporlaı (1/365) (S. Sayrısı : 417 ve 
117*1/6 birinci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Birinci görüşmesi 
yapılacak işler» bölümünde bulunan «Gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teş
kiline dair Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı» nm müzakeresine geçi
yoruz. 

ilgili Komisyon ve Hükümetin yerini alma
sını rica ediyorum. 

Bh' önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «Birinci görüşmesi yapılacak is

ler» meyanmda yer alan 417 ve 417'ye birinci ek 

(1) 417 ve 417'ye birinci ek S. Sydı basma 
yazı tutanağının sonundadır. 
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S. Sayılı kanun tasarısının biran önce kanunlaş
ması ile eski eserlerimiz ve anıtlarımız hakkında 
alınacak kararların zamanında ve en isabetli şe
kilde alınması hususunu sağlamak üzere, adı ge
çen tasarının öncelik ve ivedilikle yürütülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 
istanbul 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN — Okunan önerge gereğince, tasa
rının ivedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vaki 
olmamıştır. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Arslantürk 
söz istemişlerdir. 

Sayın Arslantürk, buyurunuz efendim, söz sı
rası sizindir. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair, 2 Tem
muz 1951 gün ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin birinci fıkrasının (K) bendinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ile ilgili 
görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın üyeler; son yıllarda yurdumuzda iç vo 
dış turizm hareketlerinin artması oranında, eski 
eserlerimiz de o derece değerlenmiş bulunmakta
dır. 5805 sayılı Kanunun çıkarıldığı 1951 yılın
da, yurdumuzda ne turizm konusu bugünkü de
recede önemli bir konu, ne planlama hizmetleri 
bugünkü anlayış ve işleyişe sahip ve ne de bu 
hizmetlerle uğraşan veya Yüksek Anıtlar Kurulu 
çalışmalarıyle yakından ilgilenen Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı ve ne de imar ve iskân Bakan
lığı gibi kuruluşlar vardı. 

Sayın üyeler; gayrimenkul eski eserlerimizi 
ve anıtlarımızı turizm açısı dışında görüp değer
lendirmeye ; daha doğrusu bu iki konuyu biribi-
rinden koparıp ayırmaya imkân yoktur. Bu iki 
konu arasındaki bağlantıyı sağlamanın ve yakın 
işbirliğinin meydana getirilebilmesinin, 5805 sa-
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yılı Kanunda sözü geçen Kurula bir tabiî üye ek
lemekle kabil olamayacağı görüşüne varan Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu ile onu destekle
yen ve tanımlayan Millî Eğitim Komisyonunun 
raporlarına iltifat buyurmanızı, ezellikle istir
ham ederim. 

Turizmin, millî planda ve diğer planlama hiz
metleri içerisinde belirli bir yeri olduğu aşikâr
dır. Bunun gibi, yurdumuzun dört bucağına da
ğılmış birer sanat âbidesi olarak yükselen eski 
eserlerimizin ve anıtlarımızın tespitinde, korun
masında, civarı ile birlikte ele alınarak etüt edi
lip değerlendirilmesinde planlama hizmetlerinin 
önemi, elbette küçümsenemez. Planlama hizmet
leriyle eski eserler ve anıtlar ve turizm arasında 
yakın bir bağlılık mevcuttur. Bu nedenle eski 
eserlerimizin ve anıtlarımızın lâyıkiyle korunma
ları, değerlendirilmeleri lüzum ve zaruretinde 
Plancı Kuruluş ile Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun yakından bağ kur
masında zorunluk bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; bütün bu nedenler yü
zünden ve tasarıda da varılmak istenen neticenin 
elde edilmesini sağlamak üzere, 5805 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin (K) bendinde yapılması 
istenilen değişiklikle yetinilmeyip; 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerine de komisyonlar değişiklik yapma 
yolunu uygun bulmuşlardır. Tabiatiyle kanun ta
sarısının başlığı da, bu değişikliklere paralel ola
rak değiştirilmiştir. Böylece tasarı, günün ihti
yaçlarına karşılık verir bir hale getirilmiştir. 

Tasarının kanunlaşmasının, bir hizmetin da
ha iyi yürütülmesine büyük ölçüde yardımcı ola
cağı kanısındayım. Ancak, Kültür Bakanlığının 
kaldırılması sonucu, Komisyon tekliflerinde de 
yeniden birkaç değişme yapmak zarureti doğ
muştur. Bu nedenle, değerli arkadaşım ilhan Er-
soy ile ortaklaşa gerekli takrirleri vermiş bulu
nuyoruz. Bu takrirlerimize iltifat buyurulma-
sını, siz değerli arkadaşlarımdan rica eder, tü
münüze saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, buyurunuz efen
dim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya).— Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 2 Temmuz 1951 tarih
li, 5805 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
Kanunun tatbikatta gösterdiği aksaklıkların gi
derilmesi ve hissedilen bazı boşlukların doldurul-
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ması maksadı ile huzurlarınıza getirildiği mu
hakkak olan tasan ile getirilmek istenenlere ka
naatimce katılmamak mümkün değildir. 

Yurdumuzun hemen her köşesinde birer sa
nat hazinesi yatmakta ve bunların elbette değer
lendirilmesi, değerlerinin korunması gerekmek
tedir. Esasen 5805 sayılı Kanunun çıkarılmasının 
gerçek sebebi de budur. Bu kanunla kurulmuş 
olan Yüksek Kurul, eski eserlerimizin ve anıt
larımızın korunması yolunda çok defa isabetli ve 
değerli kararlar almış, alagelmiştir. Eski eser
lerimiz bugüne kadar büyük bir titizlikle koru-
nabilmiş ise, bunda, bu kuruluşun büyük hissesi 
vardır. Ancak, Kurulca alınmış olan kararlann 
hemen hepsinin aynı isabette olduğunu iddia et-. 
mek, beklenen sürate alınıp tatbik mevkiine 
konduğunu söylemek mümkün değildir. Bazı de
falar Kurul toplantılarının aylarca geciktiği, 
bunlardan bir kısmının tatbik olunama.dığı, bu 
yüzden başta belediyelerimiz olmak üzere, çeşitli 
kuruluşların, özellikle ilgili vatandaşlarımızın. 
zaman zaman güçlüklerle karşılaştıkları cümle
mizin malûmudur. Bu husus, bu kürsüden dahi 
defalarca yana yakda dile getirilmiştir. Buna 
ilâveten denilebilir M, komisyon raporlarında da 
pek yerinde olarak ve açıkça ifade olunduğu gi
bi Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek : 
Kurulu memleketin değişen ve gelişen şartlanna, 
bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına, ilim ve sa
nattaki gelişme ve ileri anlayış sieviyesine uygun 
bir bünyeyi elde etmek ve çalışmalannı bu gö
rüşlerin ışığı altında memleket realitelerini de 
gözönüne alarak değerlendirmek durumundadır. 

Malümlannız olduğu veçhile, 5805 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği 1951 yılında Türkiye 
de ne turizm konusu bu derece önemli bir konu, 
ne planlama hizmetleri bugünkü kadar belirli 
bir anlayış ve işleyişe sahip, ne de bu hizmetler
le uğraşan veya Kurul çalışmaları ile yakından 
ilgili görülen kuruluşlar mevcut değildi. Bugür 
bu yeni kuruluşların da mevcudiyeti muvacehe- , 
sinde Kurulun bünyesine ve çalışmalanna yen" 
bir veçhe vermek gerektiği münakaşaya lüzur 
göstermeyecek kadar açıktır. 

Bu anlayışla hazırlanan ve huzurlannıza ge
tirilmiş bulunan kanun tasansının getirdiği baş
lıca yenilikler şunlardır: Eski eserlerimiz ve 
anıtlanmızm turizm politikamızla birlikte de
ğerlendirilmesi prensibi esas alınmaktadır. 

imar ve özellikle bunun en önemli bir par
çası olan planlama hizmetlerinin de avnı şekil
de birlikte değerlendirilmesi yoluna gidilm ek
tedir. 

Kurulda ilgili ve lüzumlu sanat dallaruun 
her birinden mutlaka ve en az birer temsilci bu
lundurulması sağlanmaktadır. 

Kurul üye sayısı 17 olarak dondurulmakta
dır. 

Kurul üyelerinde aranacak vasıflar bir esa
sa 'bağlanmaktadır. 

Kurul üyeliği ile bağdaşmayan davranışlar 
ve kurul çalışmalarının aksatılması önlenmek
tedir. 

Kurul toplantılarının yeri açıkça helirtiln ek
mektedir. 

Kanunun yönetmeliklere bıraktığı hulus
lar açıkça belirtilmektedir, çalışmalar bir dü
zene sokulmaktadır. 

Ve nihayet kaydı hayat şartı ile üyelik 
sistemi kaldınlmakta, kurula dinamik bir veç
he verilmektedir. 

İşte bu sebepler yüzünden tasanyı olurdu 
karşılamaktayız. 

Ancak, tasarının komisyonlarda görüşüldü
ğü günlerde biliyorsunuz çok değerli arkada
şımın, benden evvel konuşan arkadaşımın da 
ifade buyurduğu gibi, Kültür Bakanlığı ku
rulmuş, bulunuyordu. Bu itibarla da madde
lerde Kültür Bakanlığına yer verilmişti Bu 
gün için bu bakanlık kaldınldığına ve görtrv-
leri eskiden olduğu gibi Millî Eğitim Bakan
lığına devrolunduğuna göre maddeler de bu
na uygun değişiklikler yapılması ve tanın
la ilgili redaksiyon hatalarının giderilmesi ge
rekmektedir. 

Ayrıca, kurulun toplantı ve karar nisap
larının da daha uygun şekilde düzeltilmesi için 
ufak bir değişikliğe iihtıiyaç vardır. 

Bu maksatla Yüksek Başkanlığa, arkada-
jımla beraber, 4 takrir arz etmiş bulunuyo
ruz, sırası gelince görüşülecek ve i l t i fat l ı 
nıza mazhar olacağını ummaktayım. Yüce He
yetinizce iltifat buyurulduğu takdirde ka
nun tasansı daha uygun bir şekilde Yüce hu
zurdan çıkmış olacaktır. 

Saygılarımı arz ederim. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde sö* is
teyen başka sayın üye?.. Yok. Maddelere ge
çilmesini oya sunuyorum; Kaibul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 
1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Gayri menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve vazifele
rine dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı 
Kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Bu kurul; 4'ü talbiî üye ve geri , 
kalan 13'ü de seçilmek suretiyle gelmiş 17 kişi- i 
den ibarettir. 

Vakıflar Genel Müdürü, 
Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler ; 

Genel Müdürü, imar ve iskân Bakanlığı Plan- ' 
lama ve imar Genel Müdürü ile Turizm ve Ta- ' 
nıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürü bu Eu- | 
ruhin tabiî üyesidirier. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Millî Eğiüm : 
Bakanlığınca, imar ve iskân Bakanlığınca Kül- ! 
tür Bakanlığınca ve Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca seçilecek birer üye,. ; 

Tabiî üyelerle yukarda belirtilen Genel Mü- [ 
dürlükçe ve ıbakanlıklarca seçilen üyelerin, üni- " 
versitelerce gösterilecek adaylar arasından se
çecekleri 6 üye, 

Ve yukarda gösterilen 15 üye tarafından 
ayrıca seçilecek 2 üye Kurulun diğer üyeleri
ni teşkil ederler. 

Kurula seçilmek suretiyle girecek üyeltrin 
yüksek talhsilli olmaları, arkeoloji, tarih, san
at tarihi, mimarlık, şdhircilik ve turizm saha
larının 'birinde veya birkaçında temayüz etmiş 
ve bu sahalarda etütler yaparak eser vermiş 
kimseler arasından seçilmeleri şarttır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve adı geçen 
bakanlıklarca seçilecek üyelerin bu kuruluş
larda görevli olmaları gerekmez. 

Üniversitelerce gösterilecek adayların ise, 
her birinin yukarda belirtilen ayrı bir saı^at 
dalında ve istenilen vasıflan haiz olması ve 
her halde aday gösterildiği üniversitenin eğ
retim kadrosunda görevli bulunması lâzımdır. 
Bu sıfatları sona eren, her ne sebeple olursa 
olsun üniversiteden ayrılan veya emekli olan

ların üyelik sıfatlan da düşer, Üniversite] er, 
her sanat dalından ancak bir aday seçebilirler. 
Bulamadıklan dallarda aday göstermek mec
buriyetleri yoktur. 

Kurulca seçilecek 2 üye, lüzumlu görülen 
sanat dallarındaki boşlukları doldurmak üwre 
seçilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi var, okutuyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komsiyon katılıyor mu
sunuz? 

MÎLLÎ EĞÎTlM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor mu
sunuz? 

TUEÎZM VE TANITMA BAKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz efen
dim. 
. BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor, değişiklik önergesini oya sunuyorum; Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklikle 
oya sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tabiî üyelerin, yukarda belirti
len asıl memuriyetleri devamınca Kurul üye
likleri de devam ©der. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasansının 1 nci 

maddesi ile değiştirilen 2 nci madde mefcnm-
de; talbiî üyelerin tadadedüdiği 2 nci fıkrada
ki (Kültür Bakanlığı) ibaresdnıin (Millî Eğilim 
Bakanlığı) olarak değiştirilmesini, 

Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında yer alan 
(Kültür Bakanlığınca) ilbaresinin metinden çı-
kanlmasını, 

Bu değişiklere paralel olarak, aynı fıkra
da belirtilen ve (15 üye tarafından aynca se
çilecek 2 üye) ilbaresinin (14 üye tarafından 
aynca seçilecek 3 üye) olarak, 

Son fıkradaki (2) rakamının da (3) olarak 
düzeltilmesini, 

Ve maddenin bu değişikliklerle kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
İhsan Ersoy 
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Diğer üyeler 5 yıl için seçilirler, Süresi 
dolan bir üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. 

Tabu üyeler dışındaki üyelerden çalışma
lara faydalı olmadıklarına kanaat getirilen ve
ya Kurul çalışmalarının ciddiyetiyle bağdaşma
yan davranırları tespit olunanların üyelik sı
fatları, haklarında işlem yapılanlar dışında ka
lan üyelerin en az 2/3 nin bu yolda karar ser
mesi ıhalinde, Kurulca kaldırılabilir. 

Bu şekilde Kurul üyeliğinden çıkarılan, 
ölen, istifa eden, mazeretsiz alarak üst üste 3 
toplantıya veya ayni takvim yılı içerisinde 6 
toplantıya katılmayan üyelerin yerine 2 nci 
maddede belirtilen usule göre yenileri seçilir. 

Kurul üyeleri kendi aralarından, oy çoklu
ğu ile bir başkan ve !bir başkanvekili seçer
ler. 

Kurul, üye adedinin en az 2/3 siyle toplanır 
ve çoğunlukla karar verir. 

Kurul çalışmaları genel olarak Ankara'da 
Kültür Bakanlığınca belirtilen yerde yapılır. 
Ancak, eserin bulunduğu yerde toplantı yapıl
ması gerekli görüldüğünde, bu husus Başkan
lık Divanının kararına bağlıdır. Bu takdhde 
toplantı yeri ve gündemi bütün üyelere en az 
'bir hafta önce yazı ile bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi var, okutuyorum eten
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesi ile değiştirilmek istenen 5805 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin son 2 fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddenin bu 
değişiklikle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Kütahya Trabzon 
İlhan Ersoy Mehmet Arslantürk 

«Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantı
ya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyları 
ile karar verir. 

Kurul çalışmaları genel olarak Ankara 4a 
Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilen yerde ya
pılır. Ancak, eserin bulunduğu veya diğer bir 
yerde toplantı yapılması gerekli görüldüğümde, 
bu husus adı geçen bakanlığın iznine ballı
dır. Bu takdirde toplantı yeri ve gündemi bü
tün üyelere en az fbir hafta önce yazı ile bil
dirilir. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın Komisyondan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Önder, soru
nuz efendim. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim kül
tür müsteşarlığı Devlet Bakanlığına bağlandı
ğına göre tasanda bu konuda tadilât düşünü
lüyor mu? 

BAŞKAN — (Sayın Komisyon, soruyu cevap
landırınız efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Efendim, 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu halen Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
dır. Binaenaleyh, kanunda değişiklik yapıldı
ğı zaman bu husus dikkate, alınacaktır. Bu se
beple yine Millî Eğitim Bakanlığı bu vazife
yi yürütecektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Komisyon değişiklik önergesine katılıyor 
mu efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor mu 
©fendim önergeye? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar. 

Değişiklik önergesini oya sunuyorum: Ka-
hul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi bu değişiklikle oya sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanuna göre yapılacak aday 
tespitleri, üye seçimleri, aday ve üyelerde 
aranacak diğer vasıflar, toplantılar, alınacak 
kararlar ve ibu kararların uygulamaya intikalini 
gösteren eserler ve uygulama ile ilgili diğer hu
suslar, bu kanunun yayımını takibeden 3 ay 
içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Millî Eği
tim Bakanlığının, İmar ve İskân Bakanlığmm 
ve Turizm ve Tanıtma bakanlıklarının da gö
rüşleri alınarak, Kültür Bakanlığınca hazırla
nacak yönetmelikte belirtilir. 
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Kurul da kendi bünyesi içinde isterini dü
zenlemek ve bunu yukarda belirtilen yönetme
liğe aykırı olmamak şartiyle bir İç Hizmet Yö
netmeliğine bağlamak yetkisine sahiptir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesi ile değiştirilmek istenen 5805 sarılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının ili
şikte sunduğum sunulan şekilde dezeltilmt si
ni ve maddenin bu eğişjiklikle kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Kütaihya Trabzon 
İlihan Ersoy Mehmet Arslantüık 

Madde : 4 
Birinci fıkra : 
«Bu kanuna göre yapılacak aday tespitleri, 

üye seçimleri, aday ve üyelerde aranacak di
ğer vasıflar ile toplantılar, alınacak karaııar 
ve bu kararların uygulamaya intikalini göste
ren esaslar ve uygulama ile ilgili diğer husus
lar bu kanunun yayımını takibeden 3 ay için
de Vakıflar Genel Müdürlüğünün, İmar ve İs
kân Bakanlığının ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının görüşleri alınarak, Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte be
lirtilir.» 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesine katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Katıhyo-
yoruz Sayın Başkamm. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi bu değişik şekli ile oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Çeriçeve 1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Çerçeve 1 nci maddeyi oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Temmuz 1951 tarihli ve 
5805 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddelerin

de bu kanunla yapılan değişikliklere göre Gay-
rimnekul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuru
lu yeniden teşkil olunur ve Kültür Bakanlığı
nın daveti üzerine, bu kanununun yayımından 
altı ay sonraki ilk Pazartesi günü birinci top
lantısını yapar. 

Mevcut Kurulun görevi bu tarihte sona 
erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye .. Yok. Değişiklik önergesi vardır oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 

maddesi ile 5805 sayılı Kanuna eklenmesi is
tenen geçici maddedeki (Kültür Bakanlığı) 
ibaresinin (Millî Eğitim Bakanlığı) olarak de
ğiştirilmesini ve maddenin bu düzeltme ile ka
bulünü arz ve teklf ederh. 

Kütaihya Trabzon 
İlhan Ersoy Mehmet Arslantürk 

BAŞKAN — Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) - Katlıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

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

Geçici maddeyi bu değişik şekli ile oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 2 nci maddeyi okutuyorum 
(Çerçeve 2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Çerçeve 2 nci maddeyi oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümünü oylarınıza' sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaimi edilmiş
tir. 

Bu suretle tasarı Meclisimizce kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı.: 472 
ve 472 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Emlâk 
kanunu tasarısı üzerindeki müzakerelerimize 
devam ediyoruz, ilgili Hükümetin ve komisyo
nun yerlerini almasını rica ediyorum efendim. 

Daha önceki birleşimlerde tasarının 2 nci 
maddesine kadar gelmiş bulunuyorduk, 2 nci 
maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici muaf hklar : 
Madde 5. — a) Mesken olarak kullanılan 

bina veya apartman dairelerinin, 50 000 liradan 
az olmamak üzere vergi değerinin 1/4'ü, inşa
larının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılın
dan itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, 
mesken olarak kullanılması şartıyle, satınalma 
veya sair suretle iktisabolunması (halinde de 
yukardaki muaflık hükmü kalan süre için uygu
lanır. 

Mevcut binalara ilâve yapılması halinde, 33 
ncü maddenin (1) sayılı bendine göre beyan 
edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, 
yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile 
uygulanır. 

Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen 
veya tamamen mesken olarak kullanılmaması 
halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulu
nan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı taki
beden bütçe yılından itibaren düşer. 

(1) 472'ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
106 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

I b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hü
kümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi al
mış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellef
lerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tah
sis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, in
şalarınım, sona erdiği veya mevcut binaların bu 
maksada tahsisi halinde turizm müessesesi bel
gesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından 
itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten fayda
landırılır. 

c) Deprem, su basması, yanığın gibi tabii 
afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan veya 
kullanılmaz hale gelen veya yanığın, su baskını, 
yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri (dep
rem hariç) âfetlerle zarar görmesi muhtemel 
yerlerdeki binaların vergi mükellefleri tarafın
dan âıfetin vukubulduğu veya âfete mâruz bu-
luduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden 
itibaren en geç 5 yıl içinde âfetin vukubulduğu 
yerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yer
lerde inşa edilen binalar inşalarının sona erdi
ği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına 
göre inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen 
binalar devredildikleri yılı takibeden bütçe yı
lından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fık
rası hükmü uygulanmaz.) 

Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca âfet bölge
si olduğu nedeniyle inşaat yasağı konulan yer
lerde yapılan binalar için bu muafiyet uygulan-

| maz. 
| Muafiyetten faydalanacak mükellefler, İmar 

ve iskân Bakanlığının yetkili kıldığı kuruluş
lardan âfete maruz kaldıklarına dair alacakla
rı bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mec
burdurlar. 

d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa 
edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı za
manlar da da kullanılanlar hariç), bu maksada 
tahsis edildikleri süre için vergiden muaftır. 

Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında 
yazılı muafiyetlerden istifade için, mezkûr fık
ralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin 
bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildiril
mesi şarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının son 
üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirim, 
olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay için
de yapılır. 

Süresinde bildirimde buTunulmazsa muafiyet, 
I bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılın-
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dan muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıl
dığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara 
ait muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat 
için bildirimde bulunulmaz.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın Üye? Buyurun Sayın Jieşit Ülker. 

HİLMİ İŞGÜZAR (iSinop) —- Sayın Başka
nım daha önce yazı ile söz istemiştim? 

BAŞKAN — Efendim, her halde o, tasan 
daha önce geri alınmadan istenmiş idi, bu iti
barla yeniden söz istemeniz lâzım, kaydediyo
rum. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 2 nci madde de tadili istenen 5 nci 
madde geçici muaflıkları düzenlemektedir. Bu 
geçici muaflıkları düzenlerken hükümet tekli
fi evvelâ şu şekilde gelmiş bulunuyor. 

«Faydalı alanı 100 metrekareyi (100 metre 
dahil) aşmayan binaların, bina apartman 
ise dairelerin, mesken olarak kullanılmak 
kaydı ile, (25 000) liradan az olmamak üzere 
vergi değerinin 1/5'i, inşalarının sona erdiği 
yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl 
süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır» ve 
fıkra devam ediyor... Şimdi 59 Numaralı Geçi
ci Komisyonun değiştirdiği şekil ise. «a) Mes
ken olarak kullanılan bina veya apartman dai
relerinin, 50 000 liradan az olmamak üzere ver
gi değerinin 1/4'ü, inşalarının sona erdiği yılı 
takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile 
geçici muafiyetten faydalandırılır.» Altında bu 
esas fikri pekiştirecek ve ayrıntıları düzenleyen 
hükümler var, onları okuyup zamanınızı almı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun en önem
li maddelerinden birisi bu madde olduğu kanı
sındayım. Çünkü, bu madde ile bina yapımı, 
bunun yanında vatandaşların konut sahibi olma 
ihtiyaçları düzenlenilir ve istikamete konulabi
lir. Evvelce de Bina Vergisi Kanununda ayn* 
noktada, geçici muaflıklar bahsinde benzer hü
kümler mevcut idi. Bu hükümler bir ta^aftah 
konut ihtiyacı olan vatandaşın konut ihtiyacını 
karşılamayı amaç edinirken, diğer taraftan da 
piyasa ekonomisinin daha canlı bir şekilde dur, 
masını amaç edinmiş idi. Şimdi bildiğimize gö-
re, Vergi Reform Komisyonu - ki gayet ciddî 
bir komisyondur - bugün ve dün getirilen pek 
çok Vergi Kanunu esas itibariyle bu Reform 

Komisyonunun çalışmalarından istifade edile
rek yapılmıştır. Burada bazı değişiklikler ya
pılmıştır, bazı noktalarında değişiklikler yapıl
mıştır, bazen esas noktalarında değişiklikler 
yapılmıştır, ama Vergi Reform Komisyonunun 
çalışmaları bugün ve dün vergi reformlarına 
esas olmuştur. Son çalışmalarında Vergi Reform 
Komisyonu, Beş Yıllık Planın da hedeflerini 
gözönünde bulundurarak, piyasanın inşaat ke
simini fazla teşvik etmenin Beş Yıllık Planda 
öngörülen 20 milyarlık ve sınırlı hedefin üstü
ne çıkmaması bakımından buradan çıkarılması 
lâzımgeldiğini ifade etmiştir. Esas itibariyle 
doğrudur. Ama Vergi Reform Komisyonu onun 
yanında vatandaşların, bilhassa dar gelirli, fa
kir, yoksul vatandaşların mesken edinme ih
tiyaçlarını karşılayacak sosyal nitelikte yardım 
tedbirlerinin, burada geçici muaflıklar olu
yor, desteklenmesini öngörmüştür. 

Şimdi, acaba bu madde bu hali ile bu ihti
yacı karşılıyor mu ve beş yıllık planın öngör
düğü hedeflerden şaşıyor mu? Değerli arkadaş
larım, bu kanun 1970 'de burada müzakere edi
lirken gene aynı tezi ısrarla savunmuştum. Ta
bii bu tez yalnız benim tezim değil, İkinci Beş 
yıllık planın da tezi idi. İkinci Beş Yıllık Planı 
savunmuştum ve bu maddenin müzakeresine 
gelindiği zaman, verdiğimiz önerge oylanacağı 
zaman Sayın Bakan, o zaman ki -Sayın Maliye 
Bakanı lütfedip takdiri Meclise bırakmışlardı. 
Yani, kürsüden söylediklerimizde, bir ölçüde, 
hak ve adalet bulunduğunu kabul buyurmuş
lardı. 

Şimdi, buraya getirilen metinde ne olması 
lâzımgelir? Şu olması lâzımgelir prensip itiba
riyle; Belli bir konut, toplu konut deniyor ya
hut ufak halk konutları standartları deniyor; 
66 - 70 metrekare arasında tespit edilenlerin bir 
defa evvelce 10 sene muaflığı vardı ve doğru
dur. Çünkü bu kadar küçük bir yere başını sok
mak isteyen vatandaş, bir yerden kredi alacak, 
yiyeceğinden, içeceğinden kesecek; şu ev kirası 
derdinden kurtulayım diyecek. E.. Devlet de 
ona; sen mademki, başını sokacak bir yer is
tiyorsun, benim de sana bir yardımım olsun 
diye; umumiyetle 20 sene vadeli kredi verdiri
yor. Devletin verdiği kredi müddeti 20 sene. 
Ayrıca; Devlet olarak; mademki senin küçü
cük bir yerin var, 70 metrekare civarında, öy-
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le ise; ben de senden on sene müddetle bu ver
giyi almayım demişti. Bu haklı bir şeydi. Onun 
yanında orta nitelikteki konutlar vardı, zanne
diyorum halen 100 metrekaredir; onlara da 5 
senelik bir muafiyet tanınmış idi. Şimdi, bu 
açık bir şey. Onun üst tarafı ise muafiyetten 
istifade edemiyordu. 

Şimdi, dün getirilen metin diyelim, birkaç 
metin var elimizde, bunu sağlamadı. Para ile 
ifade edildi. Biz buradan dedik M, 50 bin lira
lık bir ölçü kabul ederseniz muafiyet için, bu 
bugün için makul olsa bile ki, bu kabili müna
kaşadır, 50 bdn lira muafiyet 70 metrekarelik 
bir yerin inşaat bedelinin karşılığı mıdır, değil 
midir; bugün bile münakaşa edilecek bir şey. 
Fakat para değeri değişeceği için, yarm bu hiç
bir mana taşımayabilir; paranın değerinin düş
mesi karşısında hiç bir mana ifade etmeyebilir. 
Binaenaleyh, geliniz bunu Beş Yıllık Plânın ka
bul ettiği esas üzerinden kabul ediniz demiş, 
idik. 

Şimdi, kanun yürürlüğe girdi girmedi; çün
kü, girmedi dersek girdi denecek tarafı var, 
girdik dersek başka söylenecek tarafı var; ka
nun yürürlüğe girdi veya girmedi, tatbik edil
medi esas itibariyle. E.. Edilmedi, tatbik edil
meyen kanun üzerinde demek ki, nice tenkid-
ler yapıldı ki, bu 5 nci maddede de bir değişik
lik getirilmiş; Hükümet teklifi bizim vaktiyle 
savunduğumuz Beş Yıllık Plânın esaslarına da 
uygun şekildedir hiç olmazsa. Onun şekli şu: 
«faydalı alanı 100 metrekareyi (100 metre da
hil) aşmayan binaların, bina apartman ise daire
lerin mesken olarak kullanılmak kaydıjvle 25 
bin liradan az olmamak üzere vergi değerinin 
1/5'i». 

Şimdi, ikisi arasında ayırım yapmamış Hü
kümet teklifi; 100 metrekare demek suretiyle 
bir esas almış. Yani, bir metrekare esası var. 
Lüks mesken meselesiyle lüks olmayan mesken 
meselesini bir ölçüde birbirinden ayırt etmiş 
vaziyette. Fakat, gene de orada bir 25 bin lira 
esasını koymuş. Ama, Komisyon tarafından ge
tirilen metin hiç bir ayrım yapmadan, bu stan
dartları gözönünde bulundurmadan bir mua
fiyet şekline gidiyor ve para ile değerlendirilen 
bir muafiyet şekli getiriyor. Bu durumda bunun 
kabul imkânı olamaz kanısındayım değerli ar
kadaşlarım. 

Bakınız, şu 1972 yılı Programı. 1972 prog
ramının 361 nci sayfasında «Emlâk Alım Vergi
si istisna, muafiyet hükümleriyle, indirimli ver
gi nispetleri toplu sosyal konutu özendirecek 
yönde yeniden düzenlenecektir» diyor. «Toplu 
sosyal konutu özendirecek yönde yeniden dü
zenlenecektir.. 1972 icra Planında da «Emlâk 
Alım Vergisi istisna ve muafiyet hükümleriyle 
indirimli vergi nispetleri, toplu sosyal konut ko
nusunu özendirecek yönde yeniden düzenlene
cektir.» diyor. 

Şimdi, Beş Yıllık Planın uygulama progra
mında, icra planında 1972'ye ait açık hükümler 
var. Burada konut için politika izlemek müm
kün. Beş Yıllık Plan kati olarak ifade etmiş ki, 
konut ihtiyacı bir türlü kapatılamıyor, açık var; 
konut ihtiyacında açık var, kapatılamıyor. Bu
nun üzerine depremler binmiş. Bunu program, 
1972 programı yazıyor. Son depremlerden do
layı açıklar daha büyük bir duruma geliyor; 
daha büyük açıklar haline geliyor. Burada bir 
politika, bir sosyal politika izlemek lâzım. Va
tandaşı mesken sahibi yapmak lâzım. Kiralar 
almış, gitmiş, yürümüş; hiç bir sınır tanımadan 
istendiği şekilde tespit ediliyor. Böyle bir du
rumda elimizdeki programı bir tarafa bırakıyo
ruz, burada Komisyon olarak, gayet geniş, gayet 
açık sosyal niteliğini de bir tarafa bırakıyoruz, 
lüks konutlar da dahil olmak üzere birtakım 
muafiyetler getiriyoruz. 

Binaenaleyh, ben istirham ediyorum, Hükü
met yeni işbaşına gelmiştir, önemli bir konu
dur, basit bir konu değildir, bunun sızıltıları da 
olacaktır. E'lç olmazsa bizim burada ifade ettik
lerimiz, nazara alınmalıdır. Uzman savunuyor
sak ki, biz milletvekiliyiz, uzman olmamıza da 
lüzum yok, her zaman ben bunu. savunmuşum-
dur ve böyledir de dünyanın her tarafında böy
ledir - biz gördüğümüz, hissettiğimiz şeyleri bu
rada ifade ederiz, uzman arkadaşlar, Meclisin 
içindeki uzman arkadaşlar, komisyondaki uz
man arkadaşlar, bakanlıktaki uzman arkadaş
lar, bizim ifade etmeye çalıştığımız, ifade ede
bildiğimiz veya ifade edemediğimiz, fakat onla
rın anladığı şeyleri düzeltmek zorundadırlar. 
Bu madde bu nitelikte bir maddedir. Bizim söz
lerimize bakmıyorlarsa lütfetsinler Vergi Re
form Komisyonunun hazırladığı ciltlerdeki Em
lâk Vergisi bahislerine baksınlar, orada bunu 
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görecekler. Kaldı ki, kendileri de bir sene son
ra evvelce burada ifade edilmiş noktaya git
mişlerdir; 100 metrekareyi kabul etmişlerdir. 
Bendeniz bu konuda bir önerge sunuyorum. 
Her halde bizim getireceğimiz bu madde Bina 
Vergisi Kanununun eski metninden geriye düş
memelidir; Benim kanaatim Bina Vergisi Ka
nununun eski metninden geri bir metindir; sos
yal niteliği eksiktir. Yalnız bedel konduğundan, 
zamanla da bunun değişmesi ihtimali olduğun
dan ve bunun muhakkak olduğundan dolayı, 
tatbikatı tam olmayacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına buyurun Sayın Ön

der. Sayın Tosyalı bilâhara takdim edeyim efen
dim. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Emlâk Vergisi Kanununun 5 nci maddesi cid
den üzerinde önemle durulmaya değer bir mad
dedir. Yüksek malumunuz olduğu veçhile, Em
lâk Vergisi Kanunu 1319 sayılı, olup, 29.7.1970 
tarihinde kabul olunmuştur. Kanunun kabul 
ediliş şekline göre, 5 nci maddenin (A) fıkrası 
aynen şöyledir. Şimdiki değişiklikle bir muka
yese imkânı vermek maksadıyle maddenin ilk 
şeklini okumak mecburiyetini hissetmekteyim. 

«Vergi değeri 50 bin liraya kadar, (50 bin 
dahil olmak şartıyle) yeniden İnşa edilen bina
lar, bina apartman ise daireler mesken olarak 
kullanılmak kaydıyle ve inşalarının sona erdiği 
yılı takiben bütçe yılından itibaren 10 yıl mu
aftırlar». 

Şimdi, burada 2 kriter nazarı itlbare alını
yor : Birisi, 50 bin liralık bir muafiyet; ikincisi, 
10 yıllık bir süre. 10 yıllık müddetle 50 bin li
raya kadar olan kısım vergiden muaf olacaktı. 

Şimdi, getirilen ilk değişiklikte Hükümet bu 
para ve zaman kriterini şöyle düzenliyor. Za
man kriterini aynen 10 yıl olarak alıyor. Ancak 
Hükümet, teklifinde paradan vazgeçiyor, 100 
metrekareye kadar olan binaları Bina Vergisin
den muaf tutuyor., ilk nazarda para değerindeki 
değişiklikler sebebiyle böyle bir kriterin nazarı 
itibare alınması doğru görülebilir. Ancak, Tür
kiye'nin şartları nazarı itibare alındığı takdir- | 

de belki şehirlerde 100 metreye kadar olan bir 
bina, bir apartman dairesi bir mana ifade et
mektedir, ama Anadolu'da köylerde, kasabalar
da 100 metre, 150 metrekarelik sahalar önemli 
sahalar değildir. Bu itibarla, gerçekten muafi
yetten istifade etmesini sağlamak istediğimiz 
zümre bu muafiyetten istifade edemeyecektir. 
Bu sebeple, Komisyonun tekrar, pek objektif ol
mamasına rağmen, para kıstasına dönüşünde 
fayda vardır. Ancak, Komisyon 50 bin lirayı 
kıstas olarak kabul ediyor, süreyi de 5 yıla in
diriyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada 2 husu
sa Yüksek Heyetinizin dikkatini çekmek istiyo
rum. Emlâk Vergisi Kanunu 1970 yılında çıka
rıldı. Emlâk Vergisi Kanunu çıkarıldıktan son
ra devalüasyon yapıldı. Biliyorsunuz, devalüas
yonla para kıymetinde % 66,6 civarında bir dü
şüş kaydedildi. Şimdi, 1970 yılının 50 bin lirası 
ile, 1972 yılının 50 bin lirası bir midir? Bunu 
nazarı itibara almanızı istirham ediyorum, 

O itibarla, 50 bin liralık muafiyet gayet az
dır. Devalüasyonla vaki düşüş nazarı itibare 
alındığı takdirde, bu miktarın, bu muafiyet kri
terinin 80 - 100 bin liraya çıkarılmasında fayda 
vardır kanaatindeyim. Bu bir. 

ikincisi, kanunun ilk şeklinde muafiyet 10 
yıl olarak tanınmıştır. Hükümet teklifinde de 
10 yıl vardır. Komisyona geliyor, bu burada da
ralıyor, 5 yıla İniyor. Bu 5 yıla indirilişin muk-
ni bir izahı yapılmamış vaziyettedir. Bu itibar
la biz tasarı görüşülürken, bu konuda müddet 
bakımından 5 yılın 10 yıla çıkarılması için, De
mokratik Parti Grupu adına bir önerge vermiş 
durumdayız. Bu önerge yüksek komisyonun 
iltifatına mazhar olmamış. Öyle zannediyorum 
M, usul bakımından Sayın Başkan, önergemizi 
tekrar muameleye tabi tutacaktır; önergeler 
burada da işleme tabi tutulacaklardır. Onun 
için bu 10 yıl konusunda vermiş olduğumuz 
önergeye iltifat etmenizi istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Reşit Ülker 
cidden önemli bir konuya temas etmiştir. Şim
di, şu anda ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın son dilimi olan 1972 yılında bulunmakta
yız. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planını iyi an-. 
lamak lâzımdır, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının 5 tane ayağı vardır. Bunlardan bir 
tanesi sanayiin teşviki; ikincisi, turizmin teşvi-
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ki; üçüncüsü ihracatın teşviki; dördüncüsü 
tarımın modernleştirilmesi ve verimin artırılması; 
beşincisi ise, şehirleşmenin teşvik ve tanzimi
dir. 

Köyden şehre tabiî bir akım mevcuttur. Bu
nun tanzimi gerekir. Köyde nüfus kalsın di
ye cebrî bir vaziyet almak mümkün değildir. 
Sosyal hadiselerin karşısına böyle tedbirlerle, 
müeyyidelerle çıkmak mümkün olmamaktadır. 
Şehirleşme tabiîdir, vardır. Şehirleşmenin tan
zimi yapılırken de, böyle bazı muaflıklar tanı
mak mecburiyeti vardır. 

Anadolu'nun imara ihtiyacı vardır. Biz her 
zaman iddia ettik, yine iddia ediyoruz. 

1970 yılında çıkarılan Finansman Kanunu, 
ondan sonra tutulan yolla inşaat sektörü öldü
rülmüştür, konut sektörü öldürülmüştür; bu 
yüzden işsizlik artmıştır, inşaat durmuştur. 
İkinci Beş Yıllık Plan, global olarak, inşaatta 
20 milyar liralık bir yatırımı öngörmektedir. 
«inşaattaki artışı durduralımda inşaata intikal 
eden para diğer sektörlere intikal etsin» nok-
taî nazarı da yanlıştır. Nitekim 1970 yümda 
çıkarılan Finansman Kanununa, 1971 yılında 
getirilen,vergi artışlarına rağmen, inşaat sek
töründen kesilmesine rağmen diğer sektörlere 
paranın kayması, yatırımların kayması müm
kün olmamıştır. 

O itibarla, evet vergi lâzımdır; ama Türki
ye'nin iman bakımından, inşaat sektörünün 
canlanması bakımından böyle muafiyetlere de 
lüzum ve zaruret vardır. 

O itibarla bendeniz şunu istirham etmekte
yim: Kanunda olduğu gibi, muafiyet müddeti
ni yine 10 yıl olarak muhafaza edelim. Eğer 
artırılma bahis konusu ise, devalüasyonu da 
nazarı itibara alarak, 50 bin liralık kriteri, 
kıstası 80 ilâ 100 bin liraya çıkartalım. 

Bendenizin maruzatı bundan ibarettir. Bu 
konudaki önergemize iltifat etmenizi istirham 
ediyor, saygılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Önder, verdiğiniz öner
geler tabiatıyle işleme konacaktır efendim. 

M.G.P. Grubu adına Sayın Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Emlâk Vergisi kanun tasarısının 2 nci mad
desi hakkında Millî Güven Partisi adına görüş
lerimizi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'miz mut
laka kalkınacaktır, kalkınmaya muhtaçtır. Kal
kınma mutlaka sınai bakımdan olmalıdır. Sınai 
kalkınma; özel teşebbüs eliyle, karma teşebbüs 
eliyle, Devlet eliyle, yerli ve yabancı özel te
şebbüs eliyle, yerli - yabancı - Devlet karma te
şebbüsü eliyle müştereken olacaktır, olması lâ
zımdır. Anayasamız bunu böyle emretmektedir. 

Memleketimizde dengeli bir kalkınmanın, 
yurt sathına yaygın bir sanayi kalkınmasının 
mümkün lolabilmesi için, Devlet Planlama Teşki
lâtı tarafından geri kalmış olarak tavsif edilen 
ve iöncelikle kalkındırılması öngörülen bölgeler
de kurulmuş ve kurulacak olan her nevi sımai 
tesislerinin bina, arsa ve arazilerinin 20 yıl müd
detle vergiden muaf tutulması lâzımdır. Ancak 
bu sayede gerek özel teşebbüs, gerek yabancı 
teşebbüs, gerek Devlet teşebbüsü ve karma te
şebbüsleri geri kalmış bölgelerimizde yatırım 
yapabilir ve geri kalmış memleketimizi sanayi-
leştirebiliriz. Aksi takdirde yurdumuzun, yolu, 
altyapı tesisleri mükemmel olan muayyen bölge
lerinde sanayi tesisleri kurulur, geri kalmış böl
gelerde kurulmaz. Bu ,dengesiz kalkmmanın ye
gâne misalidir. 

Bu sebeple, geri kalmış bölgelerimizden şe
hirlere akın, köylerden şehirlere akın, Türki
ye'nin sosyal bünyesinde muvazenesizlik devam 
eder. 

Millî Güvenlik Partisi olarak, geri kalmış 
bölgelerimizi, öncelikle kalkındırılacak bölgele
rimizi sanayie kavuşturmak ve o bölgelerde ye
tişen ziraî mahsullerimizi, yeraltı servetlerimizi, 
orman ürünlerimizi, deniz mahsullerimizi oralar
da değerlendirmek için mutlaka o bölgelerde ku
rulmuş ve kurulacak olan sanayi tesislerinin; 
bina, arsa ve arazilerinden en az 20 yıl müddet
le Emlâk Vergisi alınmaması lâzımdır görüşün
deyiz. 

Eğer biz ciddî isek, eğer Parlamentomuz 
memleketi dengeli sınai kalkınmaya mazhar kı-
lacaksa - ki, hepimizin arzusu odur - bu muafi
yeti tanımamız lâzımdır. 

Turistik tesislere muafiyet tanıyacağız, apart
manlarda muafiyet tanıyacağız ve fakat sımai 
tesislere, geri kalmış bölgelerde, fakir bölgede 
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kendi kaderine yüzyıllar boyunca terkedilmiş 
bölgelerde kurulacak sanayi tesislerine muafiyet 
tanımayacağız; böyle şey olmaz. 

Bu bakımdan Millî Güven Partisi olarak, mem
leketimizde tüm sınaî <kalkınmayı teşvik üçin, 
bu bölgelerde kurulacak sınaî tesislerinde Em
lâk Vergisi muafiyeti tanınması lâzımdır görü
şündeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi yine yurdu
muz çapında tüm sınaî kalkınmayı muvaffak 
kılaJbilmemiz için, gerek özel teşebbüs, gerek 
yerli ve yabancı müşterek teşebbüs özel ve Dev
let karma teşebbüsü ile yurdumuzun her tarafın
da kurulmuş ve kurulacak olan sanayi tesisleri
mizin - İktisadî Devlet Teşekkülleri dahil - Em
lâk Vergisinin içine giren Bina, Arsa, ve Arazi 
vergilerinin vergi matrahının % 60'sinin vergi
den muaf tutulması lâzımdır. Ancak bu sayede 
yıldan yıla değeri artan İktisadî Devlet Teşek
küllerimizin; arsa, bina, fabrika, arazi değerle
ri arttığı için vergileri de artacak ve bu iktisa
dî Devlet Teşekküllerimiz kazançlarını bu sabit 
değerlerinin vergisine vermek zorunda kalacak
lar, kârlâriyle tesislerini inkişaf ettiremeyecek
ler, yeni teşebbüslere girişemeyeceklerdir. Bina-
enıaleyh bugün Türkiye'de hâlâ Türkiye sanayii
nin, Türkiye iktisadiyatının en >az yarısını elin
de tutan iktisadî Devlet Teşekküllerimizin ham
le yapabilmesi, kâra geçebilmesi, inkişaf ede
bilmesi, modernleşmesi için kazançlarını kendi 
sabit değerleri olan arazi, bina ve arsa vergisine 
vermemesi, inkişafa vermesi lâzımdır. 

Aynı şdkilde, özel teşebbüs için de bu söyle
diklerim varittir ve aynı şekilde yurdumuzu 
kendi özel teşebbüs mensuplarımızla ve Devlet 
'eliyle kalkmdırmamız sanayi bakımdan kâfi gel
memektedir; (gelmeyecektir de muhterem arka
daşlarım. 

Fransa'yı, Almanya'yı, ingiltere'yi, Japon
ya'yı, sanayi bakımdan kalkınmış olan memle
ketleri 1945 yılından bu tarafa tetkik edersek, 
bunlar sınaî kalkınmalarını yabancı sermayeye 
ve yaJbancı sermaye ile işbirliği halinde memle
ketlerinde kurdukları sanayi tesislerine borçlu
durlar. Yalbancı sermaye, yabancı sanayi kurma 
teşebbüsü, kendi özel teşebbüsümüzle birleşmesi 
için, Devletimizle karma olarak birleşmesi, için, 
yabancı sermayenin de Türkiye'de müştereken 
kuracağı sanayiin; arsa, bina ve arazilerinin de 
en az % 50 oranında vergiden muaf tutulması 

lâzımdır. Eğer sanayii teşvik etmek istiyorsak, 
sanayiin altyapısı demek olan Bina, Arsa ve Ara
zi Vergisinin matrahının % 50'sinin vergiden 
muaf tutulması lâzımdır. 

Bu bakımdan Millî Güven Partisi olarak, 
memleketimizin makûs kaderini yenmek için, 
sanayileşmenin lüzumuna kani bulunuyoruz, 
bunun memleket sathına yaygın hale getirilme
sine lüzum görüyoruz. Bu sanayiin, bilhassa şim
diye kadar fakir kalmış, kendi kaderine terk 
edilmiş olan" ve Devlet Planlama Teşkilâtınca 
geri kalmış bölge olarak tavsif edilen, öncelikle 
kalkındırılması öngörülen bölgelerde gelişme
sini, yayılmasını temin bakımından bu muafi
yetler maddesinde 2 fıkra ilâve suretiyle: 

Birisi; geri kalmış bölgelerimizde kurulan 
sanayi tesislerini 20 yıl müddetle vergiden muaf 
tutmak, 

ikincisi; bilcümle sanayi tesislerimizin; Bi
na, Arsa ve Arazi vergilerinin % 50"sinin vergi
den muaf tutulmasını talebediyoruz. Bu husus
ta önergemiz vardır, iltifat buyurulmasını istir
ham ederiz. 

Millî Güven Partisi Grubu adına saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tural, buyurunuz efen
dim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Emlâk Vergisi Kanununun 2 nci maddesi 
ile değiştirilmesi istenen 5 nci maddesinin (a) 
bendi, mesken olarak kullanılan yerlerin vergi 
değerinin 1/4'ü ki, bu, 50 bin liradan az olma
mak suretiyle 5 yıl süreyle geçici muafiyeti ön
görmektedir. 

Mesken sahiplerinin meskene nasıl, hangi 
şartlar içinde, ne zorluklarla sahibolduküarı 
yüksek malumunuzdur. Türkiye'nin en büyük 
sorunu sosyal konut sorunudur. Mesken sıkın
tısı, sıknıtılarm üstünde had safhaya varmıştır. 

Vatandaşların alım gücüne gelince : Me
mur, işçi ve orta sınıfın teşkil ettiği bir ekse
riyet kitlesi olarak, ortamn da altındadır. 

Eıkonomimiz her yıl değil, her gün değiş
mekte, hayat pahalılaşmaktadır. Buna paralel 
olarak ücret ve gelir artmıyor. Vatandaş, di
şinden tırnağından artırdığı paralarla, çoğu 
zaman borçlanarak aldığı kredilerle ev sahibi 
olmaktadır. Bunlardan alınacak vergiler mü-
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kellefi ezmemeli, özel mülkiyetine, özellikle yu
vasına karşı soğukluk duyurmamalıdır. Onun 
için de vergi değerinden 50 bin liralık kısmı as
garî 75 bin lira olmalıdır. Bugün için 50 bin li
ralık bir değer; bir, iki yıl sonra bir kıymet de 
ifade etmeyecektir. Bina, para değerinin düş
mesi yüzünden değerlenmiş, nisbî fiyatı artmış 
gözükecektir. 

ıSosyal devlet, en az kendisi kadar vergi mü
kelleflerini de düşünecektir, düşünmeye de 
mecburdur. Birkaç yıl önce 50 bin liraya alı
nan dairelerin bugünkü rayici 100 bin, 150 bin 
liradır. Dün, bir meskeni 50 bin liraya alan va
tandaştan buigün Devlet 100, 150 bin liranın 
üzerinden vetfgi alacak, yarın da değer yüksel
mesi, para değeri düşmesi yüzünden 200, 250 
bin lira üzerinden verigi tahakkuk ettirecektir. 

Bu vergiyi mükellef nasıl ödeyecektir? Dev
let binanın değerini artırmak için bir katkıda 
mı bulunmuştur? Hayır. O halde asgarî 10 yıl 
süre ile geçici muafiyet tanınmalıdır. Devletin, 
paranın değerini sabit tutma gücü, vatandaşın 
vergi mükellefiyetinden üstün olmalıdır. Her 
vergide artış olur, değişiklik olur. Esasen te
neffüs edilen hava kaldı vergiye tabi olma
yan. Hava parası da vakit, vakit alınıyor za
ten. Fakat Emlâk Vergisinin özellikle mesken
ler kısmı üzerinde hassas durulması ve mesken 
içinde oturan vatandaşı bıktırmaması gerekir. 

Kömür, su, elektrik, havagazı, kapıcı para
sı ve vergi vatandaşı kendi dairesinde kiradan 
daha ağır şartlarda oturtmaktadır. Bu yönden 
bir önerge verdik, önergemize iltifat edilmeli-
lir. Kiraya verilen meskenler için sözümüz yok, 
başını sokacak eve sahibolan mükelleflere yuva-
vasınm, evine acı ve ıstırap kaynağı olacak hü
kümlerden kaçınmalıyız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün insanlar genç ve küçük bir memurken 

bir meskene sahibolmak şansına nadiren malik
tirler. Yaşlan ilerledikçe, aile çemberi genişle
diğinden ve zamanla fert, fert ayrılmalar da ol
duğundan vergi mükellefinin dul eşi hayatının 
sonlarına doğru satmaldıkları meskeni, borcunu 
dahi ödeyemeden devretmeye veya satmaya mec
bur olmakta, barınmak için bir huzurevi arama
ya zorlanmaktadır. Zaten, katlarda şahsî mas
raf, daha doğrusu aylık harcamalar 250 ile 1 000 
lira arasında değişmektedir. 

Devletin emekli, dul ve yetimlere verdiği ay
lık da nazarı itibara alınırsa, bu meblâğın sun
duğumuz önergedeki ölçü ve miktarlar üzerin
den hesaplanması vatandaşa büyük faydalar sağ
layacaktır. Böylece Devletin güçlülüğü de; va
tandaşa vergi konusunda tanıdığı bu 75 bin li
ra ve 10 senelik muafiyet hakları ile bir defa da
ha tasdik edilmiş olacaktır. 

Kaldı İri, milletin sırtına yük olan, milyonları 
harcayan belediye binalarına daimî yergi muafi
yeti tanınırken, vatandaşa 10 yıllık muafiyeti 
çok görmek sosyal Devlet anlayışına aykırıdır. 
Esasında Hükümetin bu yönde bir teklifi de var
dır. Hükümet teklifindeki 10 senelik muafiyeti 
esas alan görüşünün ışığında önergemize iltifat 
edilmesini diler, sizleri selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hilmi İşgü
zar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — O halde, buyurunuz Sayın Ba
ha Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bası 
maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının 2 nci maddesi: (ki, aynı kanu
nun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının 1 nci bendi) 
«Mesken olarak kullanılan bina veya apartman
ların 50 bin liradan az olmamak ve vergi değe
rinin 1/4'ü, inşalarının sona erdiği yılı takibe-
den bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici 
olarak muafiyetten faydalanır.» demektedir. 

Benim şahsî kanaatim odur M; bir binanın 
20 bin lira arsa bedeli ve 30 bin lira da inşa be
deli. hesabedildiğine göre, 50 bin liralık bir mu
afiyetin muvakkat değil de, devamlı olması şek
lindedir. 

Sosyal adaletten, konut imkânsızlığından 
bahsedildiğine göre, 50 bin lira değerinde binası 
olan bir şahıs; öyle tahmin ediyorum ki; zengin 
olmayan, yalmz kendisinin oturabileceği kadar 
bir binaya sahibolan kimselerdir. Kaldı ki, bu 
50 bin liralık muafiyet; paranın iştira kabiliyeti 
her sene azalmakta olduğuna göre, 3 - 5 sene son
ra bu 50 bin liranın değeri de bugünkü değerin
den düşük olacaktır. 

— 4362 — 
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Bu 50 bin liralık muafiyetin devamlı olması 
hususunda arkadaşlarımın önerge vermiş oldu
ğunu öğrenmiş bulunmaktayım. 

Şahsî kanaatim, bu 50 bin liralık muafiyetin 
devamlı olmasının isabetli olacağı şeklindedir. 
Bunun kabulü istikametinde oy kullanmanızı ri
ca eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Salih Aygün. 
SALÎH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu madde Komisyonda müzakere edilirken, 

mesele enine boyuna gözden geçirilmiş ve Hü
kümetin getirdiği teklifte faydalı alanın, sosyal 
mlesken tabirinin genel olarak objektif bir kıs
tası bulunmadığı, sübjektif kalması nedeni ile 
bunun bir esasa bağlanamayacağı, bu balamdan 
100 metre faydalı alanı olan bir binanın bazıla
rı için sosyal mesken niteliği taşıyacağı, bazı ai
leler için de sosyal mesken niteliği taşımayaca
ğı, daha açık bir devimle; bir aile için sosyal 
mesken tabirine giren bir binanın, diğer bir aile 
için sosyal mesken tabirine giremeyeceği düşün
cesinden hareket eden Komisyon bu hususu para 
kıstasına bağlamayı uygun bulmuş ve bunu da 
50 bin lira olarak tespit etmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım burada sosyal.adaletten, amme 
hizmetinden bahsederlerken, bu verginin nerede 
ve nasıl kullanılacağı hususuna, öyle zannediyo
rum ki, dikkat etmemektedirler. Bu verginin 
% 45'i belediyelere, % 35'i özel idarelere tahsis 
edilecek, ancak Hazineye bu verginin % 20'si 
masraf olarak intikal edecektir. 

O halde; gerek özel idareler, gerek belediye
ler amme hizmeti görürken bu parayı sarf ede
ceklerine göre, bu verginin azlığı veya çokluğu 
üzerinde münakaşa edilirken bu meselelerin mut
lak surette gözönünde tutulması gerektiği inancı 
içindeyim. 

işaret etmek istediğim diğer bir nokta ise; 
zengin veya fakir ayrımı yapmanın doğru olma
yacağı inancı içindeyim. Herkes bir meskenden 
kendi yaşantısı nispetinde istifade edeceğine gö
re ve vergide de 50 bin liradan az olmamak ka
yıt ve şartı ile yaptırdığı binanın 1/4'ü vergiden 
muaf bulunacağına göre, maliyeti veya rayiç be
deli yüksek olan meskenler fazla vergi verecek, 
az olanlar da az vergi vereceklerdir. Bu şart
lar altında binada ödenecek vergilerin sosyal 
adalet ilkeleri dışına taştığı hususunda da ser-

I dedilen fikirlere iltifat edilmemesi gerekir kana
atindeyim. 

Bilhassa, mal sahibi beyanda bulunacağına ve 
bu beyana göre de vergi tarh edileceğinden, her
kes beyanda bulunduğu nispette vergi ödeyece
ğine göre, ihtilâflar bu yönden de kendiliğinden 
halledilmiş olacaktır. 

Biz vergide kesin muafiyete taraftar değiliz. 
Herkes kendi malî gücü nispetinde vergi öde
mek zorundadır. 5 nci madde bizim anlayışımı
za göre gayet güzel tedvin edilmiştir ve bunun 
yanında 50 bin liralık kıstas da yerinde bir öl
çüdür. 

Bu bakımdan maddenin aynen geçmesi gerek
tiği kanaatindeyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz Sa
yın. ilhan Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Muafiyetlerle ilgili maddede, bendenize gö-
I re, üzerinde durulacak dört anakonu vardır. 

1. Muafiyete konu teşkil eden yapılar veya 
mükellefler kimlerdir? 

2. Muafiyetin oranı ne olacaktır? 
3. Tavanı ne olacaktır? 
4. Süresi ne olacaktır? 
Hükümet tasarısının bunlara olumlu yön

den cevap veren tarafları var, tatbik imkanı 
I olmayan tarafları var. Bu itibarla bendeniz 

bazı arkadaşlarımın görüşlerinden biraz ayrıla
rak Komisyonun getirdiği metnin biraz daha 

I uygun olduğuna kaniim. 
I Ancak, muafiyetin konusu açıklanmış ol

makla beraber, oranı ve hele oranla birlikte 
yer almış olan 50 bin liralık., bugün için bir 

I değer ifade eden fakat çok yakın bir gelecekte 
belki hiç değer ifade etmeyecek olan - bir mik
tarın yer almış olması bendenizde uzun vadeli1 

bir kanunun bugünden kabili tatbik bir halde 
çıkarılamayacağı endişesini uyandırmaktadır. 

I Bu itibarla; bundan sarfınazar etmenin fay
dası vardır. Tek başına 100 metrekarelik halk 
konutları standardına bağlı kalmanın da pra-

I tik faydası olacağını zannetmiyorum. Çünkü, 
I 1964 yılından bu yana çeşitli zamanlarda çı-
I karılmış ve yanılmıyorsam 4 - 5 defa da değiş-
I tirilmiş bulunan halk konutları standartlarının 
I hakikî ihtiyaca cevap verecek hakikî ölçü oldu-
I ğuna kani değilim şahsen. Yüz metrekare gibi 
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yuvarlak bir rakama gidilmiştir ama, niçin gi
dilmiştir, nasıl gidilmiştir? Acaba yüz metreka
reden daha az mesahası olan yapılar, daha az 
değerde miidir, yoksa daha fazla mesahası olanı 
binaların değeri yüksek midir? Her halde bu
nun üzerinde durmak lâzımıgelecektir. 

Esas itibariyle metrekare kıstası, ailelerin 
nüfus kalabalığına göre değişmesi lâzımgelen bir 
faktör olması gerekir, öyle yapılar vardır M, 
çok küçük bir saha işgal etmesine rağmen, kul
lanıldığı malzeme bakımından fevkalâde değer
lidir; öyle yapılar vardır ki, ondört, onbeş kişi
lik bir aileyi barındıracaktır, ama ancak kıt 
kanaat o aileyi kapsıyabilmektedir, fakat en 
âdi malzemeden yapılmıştır. Biz buna lükstür, 
diğerine değildir, diyemeyiz, 

Ancak, memleketin bir konut problemi var. 
Konut problemi, tek bir bakanlığın üzerine ala
bileceği bir problem değildir. Devletin tüm ku-
ruluşlarıyle beraber yürüteceği bir problem
dir. Onun için evvelâ bu konunun çözülmesi lâ
zımdır: Lüks yapı nedir, lüks olmayan yapı ne
dir? Bunu tespit etmek lâzımdır. Bu yapılma
dığı müddetçe, vergilendirmede de, kredilen-
dirmede de, inşaata geçişte ruhsat vermede de, 
kanaatimce hatalı hareketler birbirini daima 
kovalayacaktır. 

Bütün bunların yanı sıra bir başka konu 
da, daha evvel halk konutları standartlarına 
uygun olarak, muafiyetlerden istifade edebile
ceğini sanarak yapı yapmış olanların müktesep 
haklan bugün ne olacaktır? Bendeniz bu konu
ya temas eden bir hükmü kanunda göremedim. 
Dolayısıyle bu konu ileride büyük ihtilâflar 
yaratabilecek nitelikte görünmektedir şimdiden. 

Memleketin bir konut açığı var. Konut açığı
nı kapatmak için ne gibi tedbirler almak lâ
zımdır; nasıl bir yol tespit etmek lâzımdır? 
Evvelâ bunu devlet politikası olarak tayin et
tikten sonradır M, vergilendirmede bu esaslara 
bağlı kalınmasının yerinde olacağı kanısında
yım. 

Bir başka husus da, binaların getireceği ge
lirle, vergilendirmenin az çok mütenasibolması 
lâzımgeldiği hususudur. Bu itibarla, belki Kira 
Kanunuyle de bir irtibatlandırma kurmanın 
faydalı olabileceğine kaniim. 

Bütün bu sebeplerle, gerek Hükümet tasarı
sındaki metnin, gerekse Komisyonun kaleme al

mış olduğu metnin bugünkü ihtiyaçlara cevap 
verebilecek nitelikte görülmüş olmasına rağ
men, ileride, belki de pek yakın bir gelecekte 
büyük problemler doğuracağı kanaatindeyim. 

Ayrıca; madde metninde bazı ufak tefek 
rötuşların da yapılması gerekir. Bunlardan bir 
tanesi, «afetlerle alâkalı konularda muafiyet
lerden faydalanacak mükelleflerin imar ve is
kân Bakanlığının yetkili kuruluşlardan ala
cağı belgeler muteberdir.» diyor. Yetkili kıl
dığı kuruluşlara gitmeden, bizzat Bakanlığın 
bu belgeleri vermesi bahis konusudur. Her şey
den evvel onu zikretmek ve bu hatayı da gi
dermek lâzımdır. 

Komisyon lütfü der, bu görüşlerin ışığı al
tında maddeyi biraz daha, ilerisi için garanti 
teşkil edecek bir hale getirme imkânını bulur
sa, her halde böyle mühim bir Vergi Kanununun 
ileride başımızı dsrde sokmayacak bir nitelik 
taşımasını da temin eitmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Komisyon adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ESAT KE

MÂL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli Millatvekilleri; 

Görüşülmelkte olan tasarının 2 nci maddesi, 
1319 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yazılı 
geçici muafiyetlerle ilgilidir. Geçici muafiyet
ler bu Kanuna mesken inşaatını teşvik için kon
muştur. 

Bu maddenin müzakeresi dolayısıyle çok de
ğerli fikirler serd edildi. Bazı değerli hatip ar
kadaşlarımız geçici muafiyetin on yıla çıkarıl
ması istikametinde beyanda bulundular. Bazı 
değerli arkadaşlarımız da «faydalı alan» kri
terinden ayrılmanın sakıncaları üzerinde dur
dular. Elli bin liralık muafiyetin daha da yu
karıya çıkarılmasını istiyenlerimjiz de oldu. 

Bu, tamamen Yüce Meclisin takdiri işidir. 
Elbette mesken inşaatı teşvilk edilecektir. Ama 
ne tip mesken inşaatı teşvik edilecektir? Bu 
önemli bir konudur. 

Sosyal mesken niteıliğinde olan meskenlerin 
inşaatı gayet cazip .görülmektedir. Bu fikir üze
rinde duran değerli arkadaşlarımız daha ilmî, 
daha modern bir ölçü üzerinde durmakta ve bu 
itibarla «faydalı alan» ölçüsünün tasarıda ol-
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M. Meclisi B : 108 19 . 6 , 1972 O : 1 

duğu gibi yer alması gereği üzerinde durmakta
dırlar. Fakat o değerli arkadaşlarımızın yanıl
dıkları bir nokta vardır: Bu geçici muafiyet, 
bu kanun sadece istanbul Ankara, İzmir gibi 
büyük şehMerimizde uygulanacak bir kanun 
değil, tüm Türkiye'de uygulanacak bir kanun
dur. Ankara ve İstanbul gibi illerimizde yapı
lan inşaatlar belki modern esaslara göre ve ge
nellikle yüz metrekare ve daha aşağı ölçüde 
inşa edilmektedirler. Bu tip inşaatlara diğer 
kanunlarımızın tanıdığı teşvik edbirleri de na
zarı itibara alınarak, bir paralellik sağlanması 
gerektiği üzerinde duranlar; Anadoluda yüz 
metrekarenin birşey ifada etmeyeceğini ve Ana-
doludaki Türk ailelerinin kalabalık nüfusa sa-
hibolduklarını gözönünde bulundurmamakta
dırlar. Orada yiizmetrekare bir aileye yetme
mektedir. Aslında bu faydalı alan nedir? Tek 
kat bir bina mıdır? Bir bina üzerinde yapılan 
iki veya üçüncü katlar da yüz metrekarelik 
faydalı alanın içine gireceğine göre, çok küçük 
bir arsa üzerinde çok cüzi bir parayla inşa edi
lecek bir ev. Bu, Anadoluda yüz metrekareyi 
geçeceği için bu muafiyet kapsamına girmeye
cek; ıbuna mukabil Ankara'da Kızılay veya 
Çankayada değeri iki yüz bin, iki yüz elli bin 
lira olan yüz metrekarelik bir sana da bu geçi
ci muafiyetin içine girecektir. Genellikle Ana
doluda değeri yirmi bin, otuz bin lira olan bina
lar bunun dışında kalacak; istanbul'da Beyoğ-
lunda, İzmir'de çok yüksek değerde olan ve sa
hihinin malî durumu itibariyle teşvike ve geçi
ci muafiyete ihtiyacı olmayan binalara da bu 
teşvik tedbirlerini getirmiş oluruz. Komisyon, 
tasarıda yeralan «faydalı alan sajhasın»dan bu
nun için ayrılmıştır. 

Buna karşılık, asgarî olarak, elli bin liralık 
bir miktar tespit etmiştir. Elli bin lira takdiri 
olarak tespit edilmiştir. İnşaatı yapan kişinin 
durumu ve bu binadan alınacak verdilerin har
canacağı hizmetler nazarı itifbara alınarak bir 
denge sağlansın, bir orta yol bulunsun diye elli 
bin rakamı üzerinde durulmuştur. Bu rakamın 
üstüne çıkmak vergi hâsılatını düşürecektir. Bu 
da gözönünde bulundurulmuştur. 

Süre beş yıla indirilmiştir. Eskiden on yıl 
idi. Bunun da kabul edilmesinin sebebi şudur: 
Yeni bina yapan bir aile borçlanmışsa beş yıl 
içinde kendini toparlamak imkânına sahip olur; 

sıkıntıya girmişse bu beş yıl sıkıntısını gider
mek için yeter bir zamandır. Beş yılı aşan süre
ler, artık bir nevi vergi bağışlaması durumuna 
geçer. Malum olduğu üzere bu vergilerin % 451 
(belediyelere, % 35'i özel idarebre verilecektir; 
mahallî hizme'îilere harcanacaktır. Belediyaleri-
mizm de durumu perişandır. Bütün bunlar na
zarı itübara alınarak süre beş yıl olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde komisyonca bu gerçeklerle getiril
miştir. Saygılarımı sunarım. 

ENVER AKOVA (ıSivas) — Bir sorum var 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Akova, sorunu
zu sorunuz efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
2 nci madde ile değiştirilen 5 nci maddenin (a) 
fıkrası, «Mesken olarak kullanılan bina veya 
apartman dairelerinin elli bin liradan az olma
mak üzere, vergi değerinin 1/4'ü» diyor. Elli 
bin liranın üzerinde olan mesken değerlerinin 
1/4'ü bu muafiyete tâbi midir, değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ESAT KE
MÂL AYBAR (Devamla) — Elli bin lira mut
lak surette indirime tâbi rakamdır. Ancak kıy
meti çok yüksek olan binalarda 1/4 nazarı iti
bara alınır. Bu 1/4'de de elli bin lira asgarî 
seviyedir. 

Arzederim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, Komisyonun esas olarak savunduğu 
fikir şu oluyor: 

Diyorlar ki, «Eğer ym metrekare diye bir 
ölçü alırsak veyahut ifade etmiyorlar - sosyal 
konutta olduğu gibi yetmiş metrekare diye bir 
ölçü alırsak, bu, Türkiye'nin muhtelif yerlerine 
gere değişir ve vatandaş bundan zarar görür. 
Öyle bölgeler vardır ki vatandaş orada yüzelli 
metrökareli bina yapar, fakat fakirdir.» 

Ben, söylemek istediklerini böyle anladım. 
Evvelâ şu noktayı tespit etmek lâzım gelir: 

Bizim konuştuğumuz bu konu ilk defa bugün 
Meclisin huzuruna gelmiş bir konu değildir. Se
nelerden beri Bina Vergisi Kanunu tatbik edi
liyor. Yanılmıyorsam 1964'ten beri de bu «sos
yal konut» ve orta nitelikteki konut» tatbik 
ediliyor. Demek ki; biz 19G4*ten beri bütün Tür
kiye'de yanlış bir usulü tatbik etmekteyiz. Ya-
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ni bu netice çıkıyor. Ben ilk defa, Anadolunun 
muhtelif yerlerinde bu ölçünün dışında, yani 
metrekarenin dışında çok büyük binalar yapıl-' 
dığının ifade edildiğini duymuş oluyorum. 

Bunun yanında metrekarenin planda ve bü
tün Dünyada bir manası da var: Millî değerle
ri korumak ve malzemeyi yerinde kullanmak. 
Yani vatandaş asgarî bir, yani vatandaş, en az 
ıbir yerde sığınmak imkânını bulsun, büyük ko
nutlara gitmesin. Oraya sarf edilen para millî. 
değerdir, bunu koruyalım diye birtakım ölçü
ler alınmış, ölçü, yalnız sosyal bakımdan değil, 
ekonomik bakımdan da bir ölçüdür. 

Şimdi, biz bunu olduğu gibi serbest bırakı
yoruz. Yani, isteyenler binaları istediği gibi 
yapsınlar, 200 metrekarelik bina ile 70 metre
karelik bina arasında hiç bir fark kalmasın, di
yoruz. Bizim söylediğimiz bu. Ama Beş Yıllık 
plan, bunu böyle söylemiyor, okudum ve ifade 
ettim. 

Benim anlayabildiğim kadarıyla zorluk şu
radadır: Bir defa biz, yoksul vatandaşı, evi ol
mayan vatandaşı, ev yapmak isteyen vatandaşı 
koruyacağız. Ama, korumayacağımız tarafları 
da var. Eğer bu vatandaş lüks bir bina yapı
yorsa korumayacağız. Lüks bir bina yapabile
cek kudrete sahilbolan kimsenin, devlet tarafın
dan korunmasına ihtiyaç yok. Ama biz, hangisi 
lüks bina yapıyor, hangisi lüks bina yapmıyor 
ayırdedemiyoruz diye, Anayasanın sosyal dev
let ilkesi icabı korunması lâzım gelen vatandaş
ları da bir şeyin içerisine atıyoruz. 

Şimdi burada, metrekarede dahi tereddüdü-' 
nüz varsa, o zaman formülü şöyle bulabiliriz; 
İmar ve İskân Bakanlığının, yapılırken, sosyal 
konut, orta nitelikteki konut veya bunların dı
şındaki konutlar için tespit edeceği esaslar her 
yıl yahut iki veya üç yılda bir ilân edilir. Bu 
ilân edilen esasların içine giren, meselâ 70 met
rekareye başını sokacak bir ev yapmış, kullan
dığı malzeme en aşağısından, en asgarîsi, en ucu
zunu kullanmış, camın en incesini kullanmış, 
çimentonun veya diğer malzemenin bir fakir in
sanın kullanabileceği şekilde kullanılmışıyla, 
70 metrekarede Kızılay merkezinde - onu söy
lüyorlar arkadaşlar, bunu yabana atmanın im
kânı yok - bir yer kabul ediyoruz, burası en 
lüks malzeme ile, talbiidir ki tabanda en pahalı 
toprak hissesi ile o 70 metrekare büyük bir 

rakam olabilir. Bu doğrudur. Buna kimsenin 
itirazı olmaz. Bunu ayırdetmek zorunluğu var
dır. Ama biz, oturup ta kendimizi sıkıntıya so
kup buna ait maddeyi hazırlayamadığımz için 
«Bu kanun uzun zamandır Mecliste kaldı, hay
di şu çıksın, bütçenin finansmanı da zorlaşıyor» 
diyemeyiz arkadaşlar, diyemeyiz. Çünkü bunun 
neticelerini kısa zamanda mesken politikasında 
görürüz. Yani burada getirilen madde ile mes
ken politikası, ucu açık bir şekilde ortaya bı
rakılıyor. Nerede beş Yıllık Planın emrettiği ve 
1972 programında da yeralan toplu sosyal ko
nutların özendirilecek durumu? Burada böyle 
bir şey yok. 

Onun için, benim «Komisyon geri alsın» de
mekten kastım; şu anda biz burada karşılıklı 
konuşarak bir madde metni yaratamayiız. Tek
nik müsait değil. Bu madde geri alınır, Komis
yonda bir defa daha düşünülür, biz öbür mad
delere geçeriz. O arada da İmar ve iskân Ba
kanlığı ile temas edilecek. Çünkü bunun yansı 
İmar ve iskan Bakanlığı ile ilgili bir konu. Yani 
bu yalnız basma mâlî bir madde değil. Bu mad
de, yarısı mâli, yarısı da imar ve iskân Bakan
lığını ilgilendiren bir maddedir. Biz şimdi, böyle 
oluyor diye 50 000 lira ölçüsünü alacağız. 

Sayın Bakan geçen sefer burada konuştular, 
dediler ki; «Biz 50 000 lira ölçüsünü neden al
dık?» Sözcü böyle ifade etmediler. «50 000 lira 
ölçüsünü, 70 metrekarelik halk konutunun bu
günkü karşılığı olarak aldık» dediler. Bıana ce
vap verdiler ve zabıt ta elimde, böyle ifade etti
ler. Demek ki, halk konutu standardında 70 
metrekarelik bir yer iki sene evvel 50 000 lira
ya oluyordu. Şimdi elli bin liraya oluyor mu ar
kadaşlar? iki sene sonra ellibin liraya olmu
yor. Kaça oldu? Farzedelim yetmişibin veya sek-
senbin. öyleyse yirmi bin lirasını iki sene zar
fında kaybetti. Demek ki, o vatandaşı koruma
mız o nispette eksildi. 

«Vatandaş ne olursa olsun» diyemeyiz arka
daşlar. Vatandaşları, Anayasanın emrettiği ölçü 
içerisinde korumaya mecburuz. Bilhassa başını 
sokacak bir yer alan vatandaşı korumaya mec
buruz. 

Sayın ilhan Bey çok güzel ifade ettiler, 
çünkü bu işin içinden geldiler, Müsteşar Mua
vinliğini yaptılar, bu işi bilen arkadaşımız. 
ifade ettiler ki, «yalnız 70 metrekare de yan
lıştır». Katılıyorum. Ben uzman değilim, ka$ı-
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lıyorum, arkadaşım uzman. Gerçekten aile nor
mu, ailenin büyüklüğüne göre tespit edilmeli
dir. İki kişilik bir aile için sosyal konut baş
kadır, dört kişilik bir aile için sosyal konut baş
kadır, on kişilik bir aile için sosyal konut baş
kadır. Ama bunun iki tane açık unsuru vardır; 
birisi, ailenin büyüklüğü; birisi de kullanılan 
malzeme ve toprak. 

Öyleyse bu unsurları nazarı itibara alarak; 
Kızılayın merkezinde bir yerdeki toprağın üze
rine yapılan konut, sosyal konut olamaz. Fa
kir yerde de olsa, çok lüks malzeme üe yapıl
mış olan konut, sosyal konut olamaz. Belli bir 
aile büyüklüğünün dışına taşan yer de sosyal 
konut olamaz. Öyleyse bunların unsurları çıkı
yor. Biz icat edecek değiliz ki, bütün dünyada 
tatbik edilen usuller. 

Muhterem komisyon lütfetsinler maddeyi 
geri alsınlar, bu esaslar üzerinde konuşsunlar, 
eğer şunları da formüle edemezlerse, «formü
le edemedik» desinler, gelsinler. Ama lütfetsin
ler, Meclisin ve beş yıllık planın hassasiyetle 
üzerinde durduğu bu konuya, mutlaka eğilsin
ler. Yoksa, bunun neticelerini önümüzdeki za
manlarda göreceğiz. Ya, biz çıkıp bu kürsü
den konuşacağız veyahut bizim yerimize gel
miş onlarlar çıkıp mutlaka bunun sakatlığını 
ifade edeceklerdir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın üye 
olmadığı için yeterlik önergesini işleme koy
muyorum efendim. 

önergelere geçiyoruz efendim. Aykırılık de
recelerine göre okutuyorum. 

Milletti Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Emlâk Vergisi Kanununun 5 nci maddesi

nin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

5. a) İmar ve iskân Bakanlığınca tespit 
edilen halk konutları standartlarına uygun 
olan asgari nitelikteki binalar, bina apartman 
ise daireler, sahiplerince mesken olarak kulla
nıldığı takdirde, inşaatlarının sona erdiği malî 
yılı takibeden malî yıldan itibaren on yıl süre 
ile, yukarıda bahsi geçen halk konutları stan
dartlarına uygun olan ve sahiplerince mesken 

olarak kullanılan orta nitelikteki binalar, bina 
apartman ise daireler inşaatlarının sona erdiği 
malî yılı takibeden malî yıldan itibaren (sekiz 
yıl süre İle) beş yıl süre ile, bu binaların, bina 
apartman ise dairelerin sahiplerince mesken 
olarak kullanılması şartıyle satmalınması ve
ya sair suretle iktisabolunması, satın almak 
şeklinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

ilk fıkradaki muafiyet, binanın mesken, 
ikinci fıkradaki muafiyet bina sahibinin ika
metinden kullanılmaya başladıkları tarihten 
itibaren malî yıldan itibaren düşer. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddeleri

nin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının ikinci maddesi ile değiştirilmesi is
tenen 5 nci maddesinin (A) fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

Madde 5. — a) Mesken olarak kullanılan 
bina veya apartman dairelerinin 75 000 lira
dan az olmamak üzere vergi değerinin 1/4'ü in
şaatlarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yı
lından itibaren on yıl süre İle geçici muafiyet
ten faydalandırılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci, maddenin (A) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ederim. 
Sivas 

Enver Akova 

Madde 5. — A) Mesken olarak kullanılan 
bina veya apartman dairelerinin elli bin liradan 
az olmamak üzere vergi değerinin 1/5'i inşala
rının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından 
itibaren on yıl süre ile geçici muafiyetten fay
dalandırılır. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyon, Kanunun 5/A maddesindeki mu

afiyet süresini on yıldan beş yıla indirmiştir. 
Mesken olarak kullanılan bina ve apartman 
dairelerinde vergiden muafiyet süresinin on yıl 
olarak muhafazasını arz ve teklif ederiz. 

Demokratik Parti Grubu adına 
Erzurum Trabzon 

Cevat öndıer Ekrem Dikmen 
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Sayın Meclis Başkanlığına 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununu değiş

tiren tasarının madde 2 ile değiştirilen 5 nci 
maddenin (A) bendinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim, 

İzmir 
Kemal önder 

Değişiklik teklifi; mesken olarak kullanı
lan bina veya apartman dairesinin elli bin lira
dan az, yetmişbeş bin liradan çok olmamak 
üzere 1/4'i inşalarının sona erdiği yılı takibe
den bütçe yılından itibaren bes yıl süre ile ge
çici muafiyetten faydalandırılır. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz ede
rim. 

Kars 
Kemal Okyay 

Madde 5. — A) Faydalı alanı 100 metre
kareyi (yüz metre dahil) aşmayan binaların, bi
na apartman ise dairelerin, mesken olarak kul
lanılmak kaydıyle elli bin liradan az olmamak 
üzere vergi değerinin 1/4'i inşalarının sona er
diği yılı takibeden bütçe yılından itibaren beş 
yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 5/A maddesinin aşağıdaki şekilde 

tadilini arz ve teklif ederim. Saygılar. 
tik cümlenin sonuna kadar . 

Adıyaman 
Mehmet Zeki Adıyaman 

Geçici muaflıklar : 
Madde 5/A Mesken olarak kullanılan bina 

veya apartman dairelerinin elli bin liradan az 
olmamak üzere vergi değerinin 1/4'i inşaları
nın sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından 
itibaren beş yıl süre ile (daimî) muafiyetten 
faydalandırılır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen Emlâk Vergisi kanun tasarısının 

madde 2 ile değiştirilen 5 nci maddenin (A) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Madde 5. — A) Mesken olarak kullanılan 
bina veya apartman dairelerinin elli bin liraya 
kadar olan kısmı, vergiden muaftır. 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 2 nci mad

desi ile değişen 5 nci maddenin (A) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla, 

Kars Nevşehir 
Lâtif Aküzüm Hüsamettin Başer 

Madde 5. — a) Mesken olarak kullanılan 
bina veya apartman dairelerinin değeri 100 000 
liraya kadar olanlardan 50 000 liralık kısmı 
vergiden muaftır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesiy

le değiştirilmesi öngörülen 1319 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

b) Turizm endüstrisini teşvik Kanunu hü
kümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi al
mış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükel
leflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara 
tahsis ettikleri veya bu maksat için kiraya ver
dikleri bina inşalarının sona sona erdiği veya 
mevcut binaların bu maksada tahsisi veya mak
sada tahsis gayesi ile kiralanması halinde turizm 
belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından 
itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten fay
dalandırılır. 

Bu süre, turistik öncelik belgeleri, turizm 
öncelik merkezlerinde kurulacak 100 ve daha 
yukarı yatak kapasiteli turistik konaklama te
sislerinde 10 yıldır. 

Komisyon Başkanı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin (c) bendindeki 10 yıl iba

resinin 20 yıl olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Kütahya 
Ahmet Ersoy 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 nci 

maddesinin (c) bendinin son fıkrasının ilişikte 
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sunduğum şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kütahya 

İlhan Ersoy 

«Muafiyetten faydalanacak mükellefler, 
îmar ve İskân Bakanlığından veya bu bakan
lığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete mâruz 
kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi 
dairesine ibraz etmeye mecburdurlar,» 

Yüksek Başkanlığa 
Görşülmekte olan tasarının 2 nci maddesiy

le değiştirilen 5 nci maddenin (d) fıkrasından 
sonra aşağıdaki (e) fıkrasının ilâve edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

e) 'Planlama Teşkilâtınca tespit ve tayin 
edilen geri kalmış bölgelerde inşa edilen sınaî 
tesisler, inşalannın sona erdiği yılı takiibeden 
bütçe yılından itibaren 15 yıl süre ile geçici mu
afiyetten faydalandırılır. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde daha önce komisyon tarafından geri alın
dığı cihetle sormak istiyorum. Okunan bu yeni 
metin muvacehesinde önergesini geri almak is
teyen arkadaşımız var mıdır?.. Yok. önergele
rin hepsini ayrı ayrı işleme tabi tutacağız. 

Tekrar sırasiyle okutup oylarınıza sunaca
ğım efendim. 

'(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 
- GEÇİCİ KOM&YON SÖZCÜSÜ EBAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, çok 
nüfuslu fakir ailelerin menfaatlerine aykırıdır, 
bu yönden katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, komisyon değişiklik önergesine 

katılmamıştır. Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum. 
(Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop 

Milletvekili Hilmi İşgüzar'm önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZGÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon katılmamıştır, değişiklik önerge

sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Sivas Milletvekili Enver Akova'nın öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye... 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

orada sehven 1/5 olarak yazılmış, 1/4 şeklinde 
düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kanun da öyle, tasarı da öyle 
efendim. Yani önergenizi geri mi istiyorsunuz? 

ENVER AKOVA (Sivas) — Hayır efendim, 
tashihini istiyorum. 

BAŞKAN — Yani siz 10 yıllık muafiyeti mi 
hasrediyorsunuz? 

ENVER AKOVA (ISivas) — Evet efendim, 
BAŞKAN — önergeniz, o şekilde kabul edil

miştir. 
ISayın Komisyon, önergeye katılıyor musu

nuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, komisyon değişiklik önergesine ka

tılmamıştır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Erzurum Milletvekili Cevat önder ile Trab

zon Milletvekili Ekrem Dikmenin önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Efendim, aynı ma
hiyette bir önerge reddedilmiştir. Önergeye ka
tılmıyoruz. («Oylansın» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, aynı mahiyeti ikti-
sabetti, bir feragat ile. O bakımdan muameleye 
koyduk. i£iz görüşünüzü aynen muhafaza edi
yorsunuz, katılmıyorsunuz. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Anlaşıla-
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madı efendim, tekrar rica ediyorum. Değişik
lik önergesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(İzmir Milletvekili Kemal önder'in önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Efendim, bu önerge
ye katılıyoruz. Bu konuda, Komisyonumuzda 
'bir temayül 'tespiti için görüşme yapılmıştır 
ve Komisyonumuz bu istikamette bir karar al
mıştır. önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — «Karar alınmıştır» demeye lü
zum yıok, karar alsanız ktirar vermeniz lâzım. 

Komisyon katılıyor. 
ENVER AKOVA (-Sivas) — Anlamadık, Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika, efendim, evvelâ Ko

misyonla meselemizi bir bitirelim. 
Komisyon katılıyor mu efendim?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Müsaade ederseniz 
kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Kürsüden izalh edeceksiniz, ama 
önce katılıyor musunuz, onu ifade buyurun, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ElSAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —Buyurun, katılıyorsunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE-

ÖYEAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bu konuda Komisyonu
muza ibir önerge verilmiştir, önergenin gerek
çesi şu idi; biz geçici muaflığı 1/4'e hasretmiş 
bulunuyorduk. Binanın kıymeti milyonluk ola
bilir. 1/4 aşağı yukarı 250 000 liraya tekabül 
edebilir. Bizim himaye etmek istediğimiz bi
zim teşvik etmek istediğimiz inşaat sahipleri 
/böyle 1 milyonluk inşaat sahipleri değildi. 
Bunun için asgarî ve azamî bir limit tespiti ta
lebe dilmiştir; 50 - 75 hin liralık bir muafiyet 
'tespiti uygun görülmüştür. Bu konuda bir te
mayül tespiti yapılmış olduğu için bu öner
geye katıldığımızı ifade ettim, arz ederim 

EKREM DİKMEN (Trabzon) -^Sayın Baş
kan, anlayamadık, önertgenrn tekrar okunma
sını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, birtakım arkadaşlar 
önergenin anlaşılamadığını ifade ediyorlar. Bu 

maksatla önergeyi tekrar okutuyorum 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — önergemi :zah 

için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Önder, size söz veremiyo

rum, Komisyon katıldığı için. 
önergeyi tekrar okutuyoruz. 
(İzmir Milletvekili Kemal önderin öner

gesi üçüncü kere okundu) 
BAŞKAN — Sayın önder, vergi değer mi 

kastediyorsunuz değil mi? Yani vergi değeri
nin 1/4'ini demek istiyorsunuz. Çünkü veıgi 
değeri tâbirini koymamışsınız. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Evet efendim, 
vergi değeri olarak düzeltilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — O halde onu o şekilde tamam
layınız da bir redaksiyon hususu hâsıl olmasın, 
efendim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Hay hay efen
dim, düzeltelim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın önder taralın
dan verilen ve metnine vergi değerinin «dört
te biri» tâbiri de eklenmiş bulunan ve Komis
yonca da katılınmış olan değişiklik önergerıni 
oylarınıza sunuyorum. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Efendim? 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Eaş-

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne üzerinde efendim? 
EKREM DİKMEN (Trabzon) -— önerge üze

rinde. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — «Son söz 

milletveMlinindir», hükmüne göre söz ist yo
rum. Komisyon konuşmuştur, konuşma hakkı 
doğmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, değişiklik öner
gelerinde bu usulü uygulayanlayız. Eğer bir 
sorunuz varsa, Komisyondan soralbilirsini.7. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu konu ca
na önce Komisyonda görüşülmüş ve bir kara
ra varılmamıştır. Reddedilmesi lâzımdır. Bu
rada konuşan sadece sözcüdür. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Siz Ko
misyon değilsiniz ki, reddediyorsunuz. Oyu
nuzla reddedebilirsiniz. 

>SALİH AYGÜN (Amasya) — Komisyon üye
si olarak kabul etmiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, oyunuzu kullanabi
lirsiniz, Komisyon adına kendinizi kâim kıla
rak «ret» diyemezsiniz. 

Sayın, Dikmen, buyurun sorunuzu sorun. 

EİKREM DÎKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bir başka Komisyon üyesinin, sözcümün 
«bu hususta karara vardık» sözünü tekzibe-
der mahiyetteki ifadesi de bizi haklı göste
riyor. 

Bundan evvel çok sayın milletvekilleri ta
rafından önergeler verilmiştir. Sayın Turaı'm 
önergesinde asgarî miktar 50 000 liradan 75 000 
liraya çıkarılıyordu. 75 000 lira esası teklif edi
liyordu. Arkasından iki arkadaş olarak biz 
ve bir başka arkadaşımız da sürenin eskisi 
gibi 10 yılda tutulması için teklifte bulun
duk. Bu teklifler aleyhinde bulunan Komis
yon sözcüsü, katılmayan Komisyon sözcüsü, 
Komisyon adına Ibu defa 50 000 'nin yukarısır da 
vergi muafiyetinden istifade edileceğini, mik
tarın 75 000 lira üzerinde dondurulmasına ka
tılıyor. Bu Türkiye'nin, sosyal gerçeklerine uy
gun mudur? 

IBiraz evvel Tural hanımefendinin küısü-
den ifade ettikleri gibi, para değerini tutama
yan Hükümetin, bunun yükünü mükellefe yük
lemesi doğru mudur? Bu esaslar içinde 75 000 
liralık âzami hududa Komisyonun katılması ye
rinde midir? Bunun cevabını rica ediyorum, 
Türkiye'nin sosyal gerçekleri bakımından. 

BAŞKAN — Evet, sayın Komsiyon, bu so
ruya cevabınızı verin. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
Komisyon sözcüsü olarak, Komisyonumuzda ce
reyan eden Ibir müzakereyi Yüce Meclisin ıt

tılaına sundum. Sözü de bu maksatla almış
tım. 

Sayın Kemal önder arkadaşımız Komisyon
da bir önerge vermişlerdi, Komisyon üyesi ola
rak. Gerekçeleri şu idi; biz, geçici muafhlrta 
vergi değerinin 1/4 nü esas alıyoruz. Bina de
ğerleri değişiktir. 300 000 liralık bir binanın 
vergi değerinin 75 000 lirasını, 500 000 liralık 
bir binanın vergi değerinin 125 000 lirasını mu
af tutuyoruz. 500 000 lira değerinde bir bina 
yapan bir vatandaş belki bu muafiyete ihti
yaç bile duymaz, bulunması gereken bir va
tandaş da değildir, zaruret içinde değildir. Biz 

inşaatı teşvik ediyoruz. Güçlükle, zorlukla bir 
mesken inşa eden vatandaşa azıcık dahi olsun 
bir muafiyet tanımak istiyoruz. Bu kabil va
tandaşların, yani 500 000 lira değerinde mes
ken yaptıran vatandaşların himayeye ihtiyaç
ları yok dendi. Böylece İ/4 rakamı asgarî bir 
tip muafiyetleri tespit edildiği için, bir de aza
mî bir rakam tespit edilmek suretiyle 50 ilâ 
75 000 liralık muafiyetten faydalanılacak olan 
bir had tespit edildi Komisyonda. Buna para
lel olarak Yüce Başkanlığınıza arkadaşımız o 
önergeyi verince; Komisyonun görüşüne uy
gun olarak ben de durumu Yüce Meclisin ıt
tılaına sundum. Sayın Dikmen'in sorduğu so
ruyla istediği polemiğe de Komisyon olarak 
girmiyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, size bir soru soruldu, 

Polemik lâfını kullanarak yeniden bir polemi
ğe yol açmayınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Polemik yapmadı
ğı konusundan emin değilim. 

EKREM DÎKMEN (TraJhzon) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Dikmen. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Arkadaş 

Komisyon sözcüsüdür, grup sözcüsü değildir. 
Taktiğe gelirse en az onun kadar biliriz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen rica ediyorum. 
EKREM DÎKMEN (Trabzon) — Söz hakkı 

yoktur diye böyle mi davranması lâzım? 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ko

misyonun katıldığı ve Sayın önder'e ait değişik
lik öneügesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Sayın Şensoy, bir değişiklik önergesini şu 
anda göndermiş bulunuyorsunuz. Yüce Heye
tinizin aldığı karar gereğince; önergelerin ilk 
okunmasına başlamadan önce önergelerin veril
mesi iktiza ettiği gibi, önergeniz zaten oya ko
namaz ; on yılı Yüksek Kurul reddettiğine gö
re 15 yıllık bir muafiyet zaten oylanamaz. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — önergemi ge
ri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —önergeniz geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın önergesi 

tekrar okundu) 

— 461 — 



M. Meclisi B : 108 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT RE-

MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, Sayın Ck-

yay'a ait değişiklik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki Adı

yaman'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE-

(MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır 
Sayın Adıyaman'a ait değişiklik önergesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
ı(Navşehir Milletvekili Hüsamettin Başerin 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYIBAR (Mardin) — Katılmıyoruz efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — îsah 
etmek için söz İşetiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kısa olması lüzumu ile usan 
için buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de ça
dırda, oturan kimse yoktur. Fakir, fukara, ortıa 
halli herkse başını sokacak îbir göz eve sahip
tir. 

Bu çıkartmış olduğumuz kanun, vatan
daşların yüzde doksandokuzunu, hattâ yüzde 
yüzünü ilgilendirmektedir. Her zaman burada, 
geliriyle mütenasip olarak vatandaşlardan ver
gi alınmasını savunuruz. Bugün bir işçi, ha
mal, az gelirli, orta gelirli olan bir vatandaşın 
'binası 40 ilâ 50 Ibin lira arasındadır. Türkiye'
de binaların yüzde sekseni ise eski bina olup, 
yeni yapılacak (binaların sayısı azdır, Burada
ki 50 bin lira devamlı muaflıktır. Halbuki mad
dede getirilen ise geçici muaflık olup, ytni 
binalar içindir. Bugünkü eski 50 bin aralık 'bi
naya vatandaş 30 - 40 lira veriyorsa bu kanu
nun çıkmasiyle 300 lira verecektir. 

Bu bakımdan önergemdeki 50 bin liralık de
vamlı muafiyet esasına iltif ait edilirse; köy
deki 60 bin liraya nazaran şehirlerdeki 50 bin 
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liralık bir devamlı muafiyet sağlarız. Bu, he
pimiz için, rejim için, mülkiyet için büyük bir 
teminattır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Başer tarafın

dan verilen ve Komisyonca benimsenmeyen de
ğişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer 

ile Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün müşte
rek önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?,. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, mad
demiz geçici muaflıkla ilgilidir. Temelli muaf
lık teklif ediyorlar. Madde ile hiçbir münase
beti yoktur, önertgeye katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — önergeye Komisyon katılma
mıştır. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Geçici Komisyon Başkanı Çorum Milletve

kili Abdurralhman Güler'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Tarafımızdan veril
miş bir önerge olduğu için filhal katılıyoruz 
efaniüm. 

BAŞKAN — Bir dakika, filhale gelmedik 
henüz efendim. Bu önerge daha önceki geri 
alma safhanızda mevcut mu idi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Yoktu, yeniden tek
lif ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yeniden veriyorsunuz. 
Efendim, Komisyon tarafından verilmiş olan 

değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. (Gürültüler.) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Anlaşılma
dı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlaşıldı ve kararımı da teb-

I liğ ettim efendim. 
Diğer önergeye geçiyoruz. 
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(Kütaîhya Milletvekili Mehmet Ersoy'un 
önemesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — îzah için 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kısa olması lüzumuyle izah 

için buyurunuz efendim. 
MEHMET EPJSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, muhterem üyeler; ibu madde, âfet bölge
lerinde yapılan meskenlerle ilgili bir madde
dir. 

Bu konuda hissiyatınıza hitabetmek iste
miyorum. Tabiî âfet bölgelerinde, bilhassa dep
rem bölgelerinde vatandaşlarımız her şeyleri
ni kaybediyorlar. Devletimiz, bu konuda bü
yük yardımlar yapıyor. Meskenlerle ilgili olan 
bu yardımlar, yirmi sene vadeli ve faizsiz ola
rak yapılmaktadır. Şimdi, bu maddedeki «on 
yıl» hükmünün «yirmi yıla» çıkarılmasında, 
D&Vleftin, bu kredi ve sosyal politikasıyle bir 
paralellik kurmak maksadı vardır. Vatan
daşlarımız, Devlete 'borçlanarak yapılan evle
rin borcunu ödemeden vergi mükellefiyeti ile 
karşı karşıya gelmiş olacaklardır. Esasen bu 
muaflıkların sosyal yönü vardır. E> bundan 
daha mühim bir sosyal mülâhazanın olabile
ceğini zannetmiyorum. Madem ki Devletimiz 
yirmi yıl vadeli ve faizsiz olarak bu kredileri 
taihsil ediyor; bendenizin teklifim, bu yirmi 
yılın sonunda, yani her şeyini kaybetmiş olan 
vatandaşlarımız borçlarını ödedikten sonra 
Devlete olan vergi mükellefiyetini yerine ge
tirsinler. 

Yüce Meclisim bu konuda atıfetini esirge
memesini ve teklife müspet oy vermesini say-
ıgıîarımla rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ersoy'a ait de
ğişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
GEÇİGİ KCUSflltSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — iSayın İlhan Ersoy tarafından, 
verilen ve Komisyonca da benimsenmiş olan de
ğişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kgjbul etmeyenler... Efendim, te
reddütlü oluyor; bazı arkadaşlarımız lütfen 
sarahatle oylarını versinler. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — 5 yıl mı, 15 yıl mı 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN —15 yıl. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT RE-

MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İzah et

mek istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İzalh etmişsiniz Sayın Tosyalı; 

ama ısrar ediyorsanız, buyurun, 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Israr 

ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Hakkınız, buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
2 nci maddede getirilen geçici muaflıkla

rın uygulama sahası ve maksadı dört tanedir: 
Birincisi, sosyal adaleti temin etmektir. Kü

çük mesken sahiplerine yardım ölmek... 
İkincisi, turizmi ve sanayii teşvik etmektir. 
Üçüncüsü, tabiî afetzedelere yardım etmek

tir. 
Dördüncüsü de, fuar, sergi ve panayırlarla 

muvakkaten kurulmuş binalarda sınaî ve ziraî 
malların teşhir edilmesinde vergi muafiyeti 
sağlamak suretiyle kolaylık sağlamaktır. 

Ben, Devlet Planlama Teşkilâtınca geri kal
mış böige olarak ilân edilen yerlerde kurula
cak sanayi tesislerini teşvik etmek ioin, kuıuî-
duğu yılı takiibeden yıldan itibaren 1? yıl T er
gi alınmamasını teklif etmiştim, önergemi aırf 
teşvik maksadıyle, sanayii vatanımızın her ta
rafına yaymak, geri kalmış bölgelerde kurul
masını teşvik etmek için verdim. İsianbul'da 
aldığımız vergiyi Çemişkezek'te de aynen alır
sak, kim gider Hakkâri'ye, kim gide*- Erzuru
m'a, kim gider falan yers?.. Sırf sanayii kura
caklara bir teşvik olmak üzere teklifte bu-
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lundum. Devlet Planlama Teşkilâtınca gori 
kalmışlığı, öncelikle kalkındırılacağı her yıl-
ki Devlet bütçelerinde tayin ve tespit edilen 
yerlerde kurulacak sanayi tesislerinden 15 
yıl müddetle vergi alınmamasını teklif etmiştim. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetimiz, 5 yıl 
olursa önergeye iştirak edeceklerini ifade et
tiler. Ben 5 yıl olarak değiştirilmesmi kabul, edi
yorum ve böylece geri kakmış bölgelere sana
yiin yayılmasına Yüce Millet Meclisimizin de 
yardımcı olmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — 5 yıla biz de katılı
rız. 

BAŞKAN — Efendim, zaten 5 yıl demeye 
kanımca lüzum yok. Tasarı maddesi zaten 5 yıl 
olarak kabui. etmiş. Sadece geri kalmış bölge
lerdeki sınaî teşebbüslere hasretmiş oluyor ar
kadaşımız önergesini. 

Katılıyor musunuz efendim?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) - O takdirde katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Toryalı'ya ai* önergeyi 
tekrar okutuyorum efendim: 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyahııın 
(önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Katılıyoruz. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Ko
misyondan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, Plânlama Teşkilâtının şıeri kal
mış bölgeleri tespitine dair bir kayıt var mı
dır? 

HASAN TOiSYALI (Kastamonu) — Her se
ne bütçeyle ilân ediliyor. 

GEÇİCİ KOMÜSYONU SÖZCÜSÜ ESAT 
•KEMAL AYBAR (Mardin) —Planlama Teşki
lâtı tarafından her yıl açıklanıyor Sayın Paş-
kanım. 

BAŞKAN — Her yıl açıklanıyormuş elen
dim. 

Sayın Tosyalı'ya aidolan ve Komisyonca da 
(benimsenen değişiklik önergesini oylarınıza FU-

nuyorum. KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle Sayın İl
han Ersoy ve Sayın Hasan Tosyalı'nm değişk-
lik önergeleriyle yeniden değişikliğe uğradan 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Aynı kanunun 7 nci maddesinin 

üç ve dördüncü fıkraları kaldırılmıştır 
BAŞKAN — Sayın Önder, madde üzerirde 

görüşecek misiniz efendim. 
OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hayır. 
'BAŞKAN — Sayın Aygün .. 
İSALİH AYGÜN (Amasya) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Ülker?.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Akova?.. 
ENVER AKOVA (ISitvas) — Hayır 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum 

efendim: 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — 3 ncü madde 

60 Ibin lira olarak eskisi gibi duruyor. Burada 
bir değişiklik yok. Herhalde bunu oyluyorsu-
nuz?... 

(BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutuyo
rum: 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Usule müteal
lik bir beyanım olacak müsaade ederseniz 

BAŞKAN — Buyurun. 
OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, tasarının 3 ncü maddesiyle, daha ev
vel Hükümet tarafından sevk edildiğinde; ka
nunun 6 nci maddesi değiştiriliyordu. Köy bi-
nalarındaki istisna 60 bin liradan 30 bin liraya 
indiriliyordu. 

Yüksek Komisyon, Hükümetin bu teklifine 
iştirak etmemiş, kanundaki 60 bin liralık mua
fiyetin aynen kalmasını istemiş ve 3 ncü mad
deyi tasarıdan çıkarmıştır. Bu sebeple söz iste
medik. Fakat, şimdi değişiklik önergesi nasıl, 
onu anlayamadık. Buna Komisyonun vuzuh 
vermesini ve meseleyi bizim gübi anlayıp an
lamadığını Komisyondan öğrenmek istiyorum. 

(BAŞKAN — Efendim, onu ben de anlaya
madım, soracağım önerge sahibinden. 

Sayın Ali Naili Erdem ve Sayın Orhan Den
giz tarafından verilmiş bir önerge var efen-
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dim. Bu önergeyi muameleye koymamamız ik
tiza ediyor, bizim anlayışımıza göre... 

ALÎ NAİLÎ ERKEM (İzmir) — BMnci mü
zakerede verilen önergedir. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, önergenizi işlr-me 
koymamamız iktiza ediyor. Okutayım mı efen
dim, lüzum var mı?.. 

ALÎ NAÎLÎ ERDEM (îzmir) — Bu 60 bin li
rayı kabul eden önerge mi efendim? 

BAŞKAN — Gayet iabiî. 
ALÎ NAÎLÎ ERDEM (îzmir) — Eskisi gibi 

kalıyor, o değil mi efendim?. 
BAŞKAN — Efendim, metni okuttum. Me

tin: «Aynı kanunun 7 nci maddesinin 3 ve 4 ncü 
fıkraları kaldırılmıştır.» diyor. 

ALÎ NAÎLÎ ERDEM (İzmir) — Geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir efen
dim. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kajbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Aynı kanunun 8 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Nispet : 
Madde 8. — Bina vergisinin nispeti binde 

6 dır. 
Sahibi tarafından bizzat mesken olarak kul

l a n a n binalarda, bina apartman ise apartman 
dairesinde, vergi nispeti binde 4 dür. Ancak, Tür
kiye sınırlan içinde birden fazla me«keni bu
lunanların yalnız birine bu ndspet uygulanır. 

Türkiye sınırlan içinde bir meskeni olup da 
ücret kazancına taallûk eden işi dolayısıyle bu 
meskenin bulunduğu ilçe sınırları (Aynı il be
lediyesi içindeki ilçeler hariç) dışında çalışma-
mesbr; olanla m bu t.tskenlorj için vvgi Us-
peti binde 4 tür. 

Şu kadar ki, yeniden inşa edilen binalaım 
vergisi, arsanın vergisinden az olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Demokratik 
Parti Grubu adına Sayın önder, şahıslan adına 
Sayın Aygün, Sayın Ülker, Sayın Akova ve Sa
yın İşgüzar söz istemiş bulunuyorlar. 

Demokratik Parti Grubu adıma buyurun Sa
yın önder. 

ALÎ USLU (Denizli) — Maddenin başlan
gıcında bir tabı hatası var, onu hatırlatırım. 

BAŞKAN — Görüşmeler bittikten sonra efen
dim. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 4 ncü maddesini, 1319 sayılı Ka
nunun ise 8 nci maddesinde yapılan değişikük-
liği müzakere etmekteyiz. 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 8 nci 
maddesi Bina Vergisinin nispetlerini düzenleyen, 
kamuoyunun dikkatini üzerinde toplamış, son 
derece önemli bir maddedir. 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun ilk 
şeklindeki, 8 nci maddede nispetler artan oran
lı şekilde tanzim edilmişti; müterakki bir şekil
de tanzim edilmişti ve şjöyleydi: 

«Madde 8. — Bina Vergisi aşağıda yazılı 
nispetlerde alınır. 

50 bin liraya kadar olan matrahlarda bin
de 7, 100 bin liraya kadar olan matrahlarda bin
de 8, 150 bin liraya kadar olan matrahlarda 
binde 9, 150 bin liradan yüksek olan matrah
larda binde 10.» 

Şimdi, Hükümet bu müterakki, artan oran
lı sistemi tasarısında değiştiriyor. Tasanda düz 
oranlı bir sistem getiriliyor. Denilmektedir ki 
tasanda; «Bina Vergisinin nispeti binde 8 dir.» 

Ancak, buradaki vâki beyanlarla komisyon 
yerinde haklı bir değişiklik yapmıştır. Komis
yon değiştirisi doğrudur. Komisyon Bina Vergi
sinin nispetini binde 6 olarak tespit etarıiştir. 
«Sahibi tarafından bizzat mesken olarak kulla
nılan binalarda, bina apartman ise apartman 
dairesinde, vergi nispeti binde 4 tür.» 

Şimdi, nispet kanunda artan oranlıyken düz 
oranlı şekle sokuluyor ve binde 8 olarak kabul 
ediliyor, ağırlaştınlıyor, fakat komisyonun ye
rinde müdahalesiyle bu nispet son şekliyle bin
de 6 ya indirilmiş vaziyettedir. 

Bu tasarının birinci müzakeresinde bizim iki 
teklifimiz oldu bu madde üzerinde. Birincisin
de dedik ki, işi icabı Türkiye sınırlan içinde ki
raya verilmeyen iki meskeni bulunanlara da 
vergi nispeti binde 4 olarak uygulansın. Bura
da bir hasisliğe lüzum yoktur. İşi icabı, farzı
muhal Ankara'da oturmaktadır; fakat diyelim 
ki, Samsun'da da işi vardır. Samsun'daki evini 
kiraya vermemektedir, oraya da gidip gelmek
tedir, orada da oturmaktadır. Buradaki (bina
sına da nispet binde 4 olarak uygulansın, Sam
sun'daki binasına da binde 4 olarak uygulan
sın... Bu teklifimiz komisyon tarafından kabul 
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edilmemiştir. Önergemiz vardır. Bu teklifimizin 
nazarı itibara alınmasını istirham etmekteyiz. 

Diğer taraftan, memnuniyetle bir hususu be
yan etmek isteriz ki, komisyon bir diğer öner-
gsmize iltifat etmiştir. O önergemiz şudur: 

Bir binası olup da, o binada oturmayıp baş
ka bir yerde kiracı olarak oturanın binasına da 
nispet olarak binde 4 tatbik olunacaktır. Farzı
muhal, Ankara'da evi vardır Erzurum'da me
murdur ve kira ile oturmaktadır, buradaki evi
ni de kiraya vermektedir. Bu takdirde de binde 
4 olarak meskenine Bina Vergisi tatbik oluna
caktır ki bu, yerinde bir düzeltme olmuştur. 
Komisyonun nispet olarak kabul ettiği son şe
kil de yerindedir. Ancak, arz ettiğim gibi, bu 
iki binaya, işi icabı kiraya verilmeyen, ev sahi
binin kendisinin mesken olarak kullandığı iki 
yere de teşmil edildiği takdirde madde daha da 
iyi bir şekil almış olacaktır. 

Yalnız, arkadaşlar, bir (hususa temas etmek 
istiyorum. Bundan evvelki maddelerde de aynı 
hususlar cereyan etti. 

Şimdi, bir arkadaşımız önerge veriyor, A. P. 
'Grubundan bir arkadaşımız önerge veriyor. Di
yelim ki müddetin 5 yıldan 15 yıla çıkarılmasını 
istiyor. Beri taraftan yine aynı gruba mensup 
arkadaşlarımız o önergeyi reddediyor, 5 yıl 
muhafaza ediliyor. Biz bunun sebebini anlaya
mamaktayız ve bu bakımdan da rey vermekte 
müşkülât çekmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi komisyon baş
kanı tarafından verilen önerge var; asıl tasa
rıda yer alan muafiyet daraltılıyor. Biz arka
daşlarımızla meblâğın kanundaki muafiyet sı
nırına çıkarılması için önerge veriyoruz, bu da 
kabul olunmuyor. Halbuki aynı kanunu sevk 
eden A. P. ne mensup son Hükümettir, aynı şeyi 
reddedip daraltan da yine aynı arkadaşlarımız
dır. 

Bu hususlardaki tenakkuzlara dikkatinizi 
çekiyorum. Bu usulleri anlamakta güçlük çs'k-
mekteyiz. O itibarla muhterem arkadaşlarım, 
yani bundan sonra yapılacak tekliflerde bu te
nakuzlar olmasın da, biz neye gere, nasıl rey 
vereceğimizi anlamış olalım. 

Sonra, teklif bizden geliyor, reddolunuyor. 
Bilâhara aynı teklif diğer arkadaşlarımız tada
rından getiriliyor. Bunun sebebini de anlamak
ta müşkülât çekmekteyiz. Burada bu tasarının 
mükemmel bir şekilds, millet yararma çıkma

sını arzu etmekteyiz, gayretimiz bundan ibaret
tir. 

Bu itibarla, bu maddede de yapılan değişik
liği bakınız hotbehot reddetmiyoruz, maddeyi 
bizim mütalaamıza uygun olarak getirdiği için 
komisyona teşekkür ediyoruz. Önergemizi na
zarı dikkate almıştır ve maddeye aktarmıştır. 
Ama diğer bir önregemizi nazarı dikkate alma
mıştır. Bu hususta Yüksek Heyetinize başvuru
yor sizin hakemliğinizi istiyoruz ve diyoruz ki, 
işi icabı iki meskene sahipse ve meskenlerinin 
hiçbirini kiraya vermiyorsa, kendisi kullanı
yorsa burada da nispet binde 4 olsun. 

Maruzatımız bundan ibarettir, saygılarımızı 
ar.; ederim. 

BAŞKAN —- Sayın Salih Aygün, buyurunuz 
efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değeri» arkadaşlarım, 

Vergisiz Devlet idaresinin mümkün olmaya
cağı herkesçe 'bilinen bir vakıa. Eski kanun
da nispetler hesabedilirken, Sayın önder yüzde 
7; yüsde 8, yüzde 9, yüzde 10 olarak hesabet-
tile_*. Matematik bir ortalama neticesinde bu 
yünde/îtin ortalamasının binde 8,25 olduğu gö
rülür. Komisyonda bu mesele müzakere edilir
ken biz, şahsî görüşlerimizi ifade etmiş ve 50 000 
liraya tatbik edilmesi gerekli olan binde 7'yi 
Bina vergilerinde tavan olarak almıştık. Yani 
bugün görüşmekte olduğumuz maddede nispet 
binde 7 olduğu takdirde eski kanundaki asgari 
vergiye tekabül etmektedir. Bu şartlar altında, 
yeni karnındaki binde 6'lık nispet binde 7'ye çı
karıldığı takdirde, eski kanundaki asgari nispet 
yeni kanunda a,zamî nispet olarak tespit edile
cektir. 

Diğer taraftan, tenzifat ve tenvirat da ek
lenirse 'binde '9 olacaktır. Bu şartlar altında es
ki ni3iT>&t, yani binde 7lik 50 000 liralık nispet 
azamî vergi olarak vergi mükellefine tahmil 
edilecektir. 

Bv. durum karşısında... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öyle 
bir teklif var mı? 

SALİH GÜNEY (Devamla) — Hüsamettin 
Bey hesaplar burada... 

Bu durum karşısında, binde 6'lık nispetin 
binde 7'ye çıkarılması gerektiği inancı içinde
yim. 



M. Meclisi B : 108 19 . 6 . 1972 O : 1 

Bizim için önemli olan ikinci bir nokta, mes
ken olarak kullanılan binalardır ki, bunlar için 
binde 4 olarak tespit edilen verginin nispetinin 
de az olduğu inancı içindeyim. 

Kendimiz bu hesapları yaptığımız takdirde, 
binde 4lük nispet değil, binde 5lik nispet ten
zilat vs tenviratla birlikte binde 7 edecektir. 
Bugün mesken olarak ev saJhipleri kendilerinin 
oturmuş oldukları evleri için, bugün verdikleri 
vergiden çok az vergi vereceklerdir ve binde 4 
ilerde, - ki öyle bir temayül hissediyorum - bin
de 3'e indirildiği takdirde, tahsil için sarf edi
len masrafı dahi karşılamayacaktır. Kaldı ki, bu 
verginin gayesi tamamen değişik, tamamen ma
hallî idarelere sarf edilecek bir vergi olması ha
sebiyle, - biz öyle temenni ediyoruz ki Hükümet 
bu verginin yüzde yüzünü belediyelere ve özel 
idarelere bıraksın ve bu şekilde mahallî hizmet
ler daha iyi görülsün, bu inanç içindeyiz - bin
de 4lük nispeti de uygun bulmuyoruz. Bu nis
petin asgarî binde 5 olmasının daha uygun ol
duğu inancı içindeyiz. 

Sayın Cevat Önderin temas ettiği bir husu
sa işaret etmek istiyorum. Sayın Önder teklif
lerini getirdikleri zaman, yalnız bir meskeni 
olan ve vazife icabı başka illerde, - ki kanunda 
tabir gayet açıktır - vazife almış olan kişilerin 
vergilerinin matrahının da kendi meskeniy-
miş gibi hesaplanması hususundaki teklifini uy
gun bulduk; fakat iki tane evi olup da iki eve 
aynı nispetin tatbiki, bizim sosyal adalet anla
yışımıza uygun değil kanaati içindeyiz. Çünkü 
iki evin saihibi olan şansın gelirinin ve yaşayış 
şeklinin de o nispette değişik olması icaibeder. 
Bu bakımdan, bir mesken için konulan muafi
yet yerindedir. 

Madde gayet güzel tedvin edilmiştir, ben 
şahsen ancak binde 6lık nispetin binde 7'ye 
binde 4lük nispetin de binde 5'e çıkarılmak su
retiyle verginin daha âdil ve daha uygun olaca
ğı inancı içindeyim. 

Hepimize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz efen

dim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim, Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyuru

nuz. 
ENVER AKOVA. (Sivas) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 

Üç seneden beri, Türkiye'de çok konuşulan 
Vergi Reformu ve Emlâk Vergisi kanunu tasa
rısı üzerinde, Yüce Meclis hayli çalışmış ve 
bundan önce bazı kanunları da gerçekleştirmiş
ti!'. Şu anda müzakeresini yaptığımız tasarı ile, 
daha önce çıkmış olan bir kanunun bazı mad
delerini değiştiriyor ve o kanunun ıslahına çalı
şıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız 
burada yapmış oldukları kokuşmalarda, komis
yonun yapmış olduğu mesai üzerinde durdu
lar. Bundan önceki müzakerede nispet binde 8 
oranında idi. Huzurunuzda bendeniz komisyona 
teşeKkür ediyorum; çünkü, verilen önergelerin 
ışığı altında buradaki nispeti binde 6'ya indir
miştir. Bu binde £ nispetine sureti katiyede bir 
itirazımız yoktur. 

Değerli milletvekilleri, benim Yüce Meclis
ten sadece bir istirhamım, bir ricam olacaktır: 
Halısını, bileziğini, tarlasını, varını yoğunu sat
mak suretiyle bir meskene kavuşmak için çır
pmam vatandaşlarımız vardır. Son zamanlarda 
büyük şehirlere olan akınlar neticesinde, otur
duğu yeri terk ederek buralara gelen bu vatan
daşlarımız, bir apartmanın katma girebilmek, 
ona sahübolaJbilmek ve oturmak için gecesini gün-
düsüne katıyor, çırpmıyor, varını yoğunu, tar
lasını satıyor ve bir kat satmalabiliyor. 

Eğer aldığı bu kat 80 000 lira değerinde ise, 
bu 80 000 lira değerinde olan katın, binde 4 nis
petindeki vergisini hesaJbettiğimiz zaman, bu va
tandaşın senede 400 - 500 lira Vergi ödeyeceği
ni görürüz. Acaba bu vatandaşın,* diğer borçla
rının yanında, 400 - 500 lira vergi verecek du
rumu var mıdır?... Yoktur. 

Binaenaleyh, (ben 'huzurlarınızı fazla işgal 
edecek değilim. Bu hususta^ verdiğim bir öner
ge vardır; sadece bir meskeni veya bir katı olan
lar için binde 4 değerindeki vergi oranının bin
de 3 nılspetine indirilmesini Yüce Meclisten rica 
ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyuru
nu;; efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi kanun ta
sarısının 4 ncü maddesiyle değiştirilmek istenen 
8 nci madde üzerinde görüşlerimi arz etmek 
üzere söz aldım. 
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Benden önce konuşan arkadaşlarımız bu 
madde üzerinde çeşitli yönlerden fikir beyanın
da bulundular. Bir kısmı, binalardan alınan 
vergilerin çok olduğunu belirtirken, bir arka
daşımız da, bunun az olduğunu ileri sürmek su
retiyle, Bina Vergisinin artırılmasını istediler. 

Şunu hemen ifade edelim ki, Bina Vergileri 
hiçbir zaman Gelir Vergileri değildir. Yani 
Devletin, bizzat Maliyenin gelir kaynakları ara
sında yer almaması lâzımgelen vergilerden biri, 
Emlâk Vergisi kanun tasarısıyle alınacak olan 
vergilerdir. 

Burada arkadaşlarımız söylediler; «Alman 
vergilerin yüzde 45'ini belediyelere, yüzde 35'ini 
de il özel idarelerine vereceğiz, fakat bununla 
da belediyelerin açıklarını kapayamayacağız, 
kapamak için yine kanun getireceğiz;» ondan 
sonra da halktan yana olacağız, özel mülkiyet
ten bahsedeceğiz. Bu mümkün mü? Binalardan 
alman vergi nispetini tespit eden bu madde 
hükümet tasarısındaki binde 8'i, binde 6'ya dü
şürmüştür. Biz bunu yerinde görüyoruz. Nispe
tin binde 2 oranında Geçici Komisyonda düşü
rülmesini olumlu ve yerinde bir davranış olarak 
kabul ediyoruz. Saihibi tarafından bizzat mes
ken olarak kullanılan binalarda, bina apart
man ise - ki bugün büyük şehirlerde kat mül
kiyeti esaslarına göre apartman dairelerine 
sahip olunumıaktadır - vergi nispeti binde 4 
olarak tespit edilmiştir. 

Bu suretle bina vergilendirilirken Emlâk 
Vergisinde, mesken sahiplerine özel itina göste
rilmek istenmiştir. Bu miktarın binde 4 olarak 
tespit edilmiş olmasını bendeniz yerinde görü
yorum. Esasında tek bir mesken sahibinden hiç.. 
vergi almamak lâzımdır; bu, Devletin vazifesi
dir. Çünkü mesken sahibi olan vatandaşlarımız, 
objektif olarak düşünürseniz çok büyük müş
külât içerisinde bir meskene saihibolmaktadır ve 
bunun içinde yaşayan vatandaşların Mesken 
Vergisi vermesi yanında, geçimini temin etmek, 
esasında Devletin görevidir. 

Birden fazla olan binaların sadece biri için 
ve içinde sahibi oturuyorsa, onun binde 4 ola
rak vergi vermesini biz yerinde görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
mesken sahiplerini korumak, meskene ayrıca 
önem verip, onu vergi yükü bakımından adil 
ölçüler içinde değerlendirmek suretiyle, mes- I 
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| ken sahibi olacak kişileri teşvik etmek Devletin 
görevi olduğu için, biz Komisyonun binde 2 nis-

| petindeki azaltan kararını yerinde görüyoruz. 

«Devletin en büyük görevi; vatandaşa sos
yal mesken, sosyal güvenlik temin etmektir» 
diye burada yetkili Başbakanlar tarafından, 
Maliye Bakanları tarafından daima söylenir. 
Bir taraftan mesken sahibi yapacak, bir yan
dan da vergi politikası ile mesken sahibi olma
yan vatandaşı teşvik edecek. Bu, Devletin baş
lıca görevi. 

İnsanın oturduğu meskenden, binadan, mal 
sahibinin huzurunu kaçırmadan ve onun vergi 
ödeme gücünü kırmadan, şevkini kırmadan ver
gi alabilmek, Devletin düşüneceği esas nokta
dır. 

Kanaatimizce son değişiklik bu noktalardan 
yerindedir. 

Yalnız bizde değil Dünyanın her yerinde, 
meselâ Batı ülkelerinde sosyal mesken politika
sını bizzat Devlet ele almıştır, halletmiştir. Bu 
problem kalmamıştır. Hatta sosyalist memleket
lerde bile, Demirperde ülkelerinde bile mesken 
sorunları üzerinde hassasiyetle durulmuş; Yu
goslavya'da, Bulgaristan'da, Polonya'da ve Çe
koslovakya'da dahi bu sorun üzerinde Devlet 
hassasiyetle durmuştur. 

Bu yönü ile arkadaşların, Emlâk Vergisinin 
Devlete sağladığı gelir malûmdur. Devletten 
ziyade Devlet içinde Devlet olan ve - daima 
söylüyoruz - yüz binden fazla vatandaşı ezen 
belediyelere vergi almak için, belediyelerin ge
lirini sağlamak için, vatandaşın emlâkine göz 
koymak, onun vergisini artırmak doğru değil
dir. Belediye midir, Maliye midir, Devlet mi 
acaba "para vermek suretiyle vatandaşa ev alı
yor, ya da onun kıymetini artırmak suretiyle 
ondan vergi talebediyor? Ama biz burada ko
nuşurken; efendim beldenin ihtiyaçlarını gör
mekle yükümlü olan mahallî idareler iflâsa gi
diyor... E., gitmesin! Aile reisi gibi hareket et
sin belediye başkanları, belediye encümenleri. 
Binlerce kişi aydan aya imza atmak suretiyle 
maaş almasın, saltanat sürmesinler. Bu Anka
ra'da oturan, nüfusu yüz bini aşkın büyük şe
hirlerde oturan vatandaşlar, emlâkinden vergi 
vermeye mecbur mu? Anayasa vergi verilsin di
yor amme hizmeti için. Âmme hizmetinin görül
mesi için vergi verilsin derken, elbette ki Ge-
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lir Vergisine esas almıştır. Biz Emlâk Vergisini 
verelim diyoruz. Vatandaş da versin, ama âdil 
ölçüler içerisinde olsun ve onlar tazyik görme
sin. 

Belediye hizmetleri var. Belediye, hizmetleri
nin hiç birini bedava yapmıyor arkadaşlarım. 
Havagazmın bedelini en yüksek şekilde alıyor, 
elektriğin bedelimi alıyor, su getirmiyor suyun 
parasını alıyor. Caddeleri görüyorsunuz pislik
ten geçilmiyor. Ondan sonra da Ankara, istan
bul, izmir belediyesi milyonlarca lira zarar edi
yor... 

Çıkaracağımız kanunlarla, hem de en tehlike
li olan Emlâk Vergisi kanunları ile bunların bu 
zararlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu bakımdan 
doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu madde ile mes
ken sahibi meskeninde bizzat oturuyor ise binde 
4 olarak vergi vermesini vatandaşın âmme hiz
metine iştiraki bakımından vergi ödesin mana
sında kabul ediyoruz. Yalnız, bu kanunda yer 
almayan, arkadaşımız Cevat Önder beyin bura
da işaret ettiği bir nokta daha var. O da birden 
fazla meskeni olanlardır. Meselâ Tokat'ta bulu
nan vatandaşın Ankara'da da bir evi var, To
kat'ta da bir evi var. ikisini de kendi meskeni 
olarak kiraya vermeden, mesken olarak kullan
maktadır. O halde, bu iki binadan da -kim ne 
derse desin; çünkü bu gelir vergisi değildir, ka
zanç vergisi de değildir- ne kadar kazancı var
sa, o nispette vergi alınsın diye bir iddiada bu
lunmak doğru değildir. Sosyal adaletle de bu
nun bağdaşır tarafı yoktur, iki binaya sahibol-
muş ise, yine mesken olarak kullanılıyor ise, 
mesken olarak kullanılan o binasından da binde 
4 vergi alınmalıdır. Kiraya veriyorsa, hem binde 
6 bina vergisini ödeyecek, hem de zaten gelir 
vergisi kanunlarına göre 5 000 liradan fazla 
olanlar vergiye tabi olduğu için ayrıca gelir 
vergisine tabi olacaktır. E, bunun sosyal adalet
le tezat tarafı nedir? 

O bakımdan, mülkiyetine önem vermek, için
de yaşayan vatandaşlara değer vermek bakımın
dan Devletin en büyük vazifesi olan konutu teş
vik, mesken sahibi olmayı teşvik yönünden bu 
maddenin o şekilde kabul edilmesi ve bunun ak
sine bina vergilerini artıran önergelere itibar 
edilmemesini arkadaşlarımdan rica eder, saygı
lar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Şensoy, buyurunuz efen
dim. 

KEMAL ŞENSOY( Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Yüksek huzurlarınızda görüşülmekte olan 
tasarının 4 ncü maddesi 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun 8 nci maddesini tadil etmekte 
ve nispetleri ifade etmektedir. 

Bina Vergisinin nispetini binde 8 olarak gös
teren Hükümet teklifinin, sayın Komisyon tara
fından binde 6'ya indirilmiş olmasını şükranla 
karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan bir arkadaşım müterakki sistem ile bir mu
kayese yapmak suretiyle buradaki binde 6 nis
petinin binde 7'ye çıkarılmasını talebetti. Müte
rakki sistemden sarfı nazar edilmiş olduğuna 
göre, bir mukayese yapmak suretiyle böyle bir 
teklifi öne sürmeye benim kanaatime göre ma
hal yoktur ve bunun mantıkî bir izahı da yok
tur. Çünkü müterakki sistemden vaz geçilmiş
tir. Müterakki sistem kabul edilmiş olsa idi, nis
pet şu veya bu olacaktı şeklinde bir mütalaaya 
iştirak etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir hususa 
ehemmiyetle değinmek istiyorum. Sayın Cevat 
Önder arkadaşımız izah buyurdular. Burada, 
«Türkiye sınırları içinde birden fazla meskeni 
bulunanların yalnız birine bu nispet uygulanır» 
ibaresi vardır. Türkiye'nin iktisadî ve sosyal 
gerçeklerini nazarı itibare aldığımız zaman, bu 
fikre ve bu düşünceye iltifat etmek mümkün 
değil. Şehire çok uzak köylerde meskeni bulu
nan birtakım şahısların, bazı zaruretler dolayı-
sıyle şehirde durduğu ve köy ile şehir arasında
ki muvasalat imkânlarının gayet daraltılmış ol
ması, yahut ta imkânsızlığı neticesinde bunun 
bir zaruret olduğu hepimizin malumudur» 

Binaenaleyh, bu zaruretler neticesi iki mes
kene sahibolmak durumunda bulunan şahısla
rın her iki meskenini de aynı ölçüler içerisinde 
ve bu meskenlere tanınacak vergi nispetinin 
aynı nispet dahilinde mütalâa edilmesinde ka
naatimize göre yine zaruret vardır. Yalnız bu
rada, sahibi tarafından bizzat mesken olarak 
kullanılan binalarda, bina apartman ise apart
man dairesinde, vergi nispeti binde 4 olarak ifa
de edilmektedir. Biz yine sosyal adalet ölçüsü 
içerisinde bu binde 4 nispetinin fazla olduğu 
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kanaatindeyiz. Çünkü bu binde 4'e belediyenin 
birtakım vergilerini de inzimam edecek, -tahmin 
ediyorum bu binde 2 nispetindedir ve bu su
retle binde 4 nispeti binde 6 olacaktır. 

Bir binadan senede 100 000 lira gelir temin 
eden bir kimse ile, o binadan hiç bir gelir temin 
etmeyen, sadece o binayı mesken olarak kulla
nan bir şahsın durumunu biribirinden ehemmi
yetli ölçüde tefrik etmeye mecburuz. 

Bu itibarla binde 6 sistemi esas alınmak su
retiyle meskenlerde nispetin binde 4'e düşü
rülmesini daha âdilâne telakki ettiğimi ifade 
etmek ister, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, siz grup adına-
mı istiyorsunuz efendim?. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
D. P. GRUBU ADINA EKREM DİKMEN 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Önümüzdeki kanun tasarısı Emlâk Vergisi 
Kanununun Türkiye'de senelerden beri yapıla-
gelmekte olan tatbikatını esasta değiştiren bir 
kanun tasarısıdır ve bu tasarı üzerinde değişik
lik yapılmak suretiyle, önümüze yeni bir değiş
tirme tasarısı getirilmiştir; eski kanunun bazı 
maddelerini değiştirmek maksadiyle. Bazan 
tatbikattaki güçlüklerden, bazı tatbikine imkân 
olmayan hususlardan -ki bunların münakaşala
rı çok yapıldı- bazı hususlarda da mükellef le
hine kısmen değişiklik yapmak, gene bazı hu
suslarda da mükellef aleyhine, bizim kanaati
mizce prensipler aleyhine, vergi prensipleri 
aleyhine değişiklikler getirmektedir. 
. Biz, bir defa bu kanuna, bir kaç seneden be

ri prensipte, temelde muhalifiz. Beyan esasına 
muhalifiz. Çünkü mükellefi eksper yapmıştır. 
Devletin yerine sokmuştur; Maliyenin ve Dev
let etmenin hikmeti Türkiye'de zedelenmiştir. 
Esasta, prensipler ehemmiyetli derecede zede
lenmiştir, bunun yanında da mülkiyet müessese
si zedelenmiştir. O itibarla da ben şahsan tasarı
nın altına, söz hakkım mahfuzdur, muhalifim 
diye bir beyanda bulunmak zorunda kalmış 
idim Komisyon üyesi olarak. Mülkiyeti zedeli
yor. Niçin? Vatandaş beyan edecek; bugünkü 
şartlarda yalnız kendisinin barındığı bir mes
kenin değeri 500 000 lira ise ve vergisini verecek 
durumda değilse, geçimini teminden âcizse; is-
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ter istemez o vatandaşa meskenini satmanın yo
lunu açmışız demektir. 

Bu noktada bir başka husus daha var: Bir' 
şahsın işi dolayısıyle iki meskeni varsa, birine. 
başka vergi nispeti, diğerine başka vergi nispe
ti tatbik edelim, deniyor. 

Mühim olan mesele prensiptir. Ev boş duru
yor, gelir getirmiyor, prensip itibariyle vergi 
gelirden alınır. Bu noktada birkaç kademede 
daha bizim görüşümüz var; gelir getirmiyor, 
vergi alacaksınız.. Bunun adına servet vergisi 
derler. Ondan sonra vergi sisteminde vatandaşın 
beyan etmesi esasını getirmek suretiyle kendisi
nin mesken olarak kullandığı binayı verginin 
yüksekliği dolayısıyle satması mecburiyetini ha
zırlamak, serveti ekarte etmektir. 

Bunun yanında biraz evvel sayın Suna Tu-
ral arkadaşımız ifade ettiler; «Mesken olarak 
kullanılıyorsa muafiyetini biraz daha genişlete
lim, kiraya verilenlere biz karışmıyoruz» dedi
ler ve başka arkadaşlarımız da aynı konuya do
kundular. 

Peki, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kâğıdı bu
lunan bir vatandaşımızın iki evi var. birini ki
raya veriyor, diğerinde oturuyor ve başka bir 
yerden geliri yok. Bu vatandaşımızın durumunu 
düşünmeyecek miviz? Bir vatandaşın iki meske
ni var, işi dolayısıyle mecburiyet tahtında iki
sini de kullanıyor, kiraya vermiyor, ama ona di
yeceğiz ki, «Mesken olarak birini kullanabilir
sin, diğerinden yüksek nispette vergi alacağız» 
Bunun yanında vergi değeri yüksek olan meske
ninden ödeyemeyeceği miktarda vergi isteyece
ğiz, ondan sonra da vergide adaleti arayacağız, 
diyeceğiz İri, «Biz mülkiyetin yanındayız» 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun 1 - 2 
seneden beri yapılan tatbikatı ve bu değişiklik
lerden sonra yapılacak tatbikatı sonunda mül
kiyetin yanında olduğunu hiç kimse iddia ede
mez. 

Çok kıymetli Başbakanımız Sayın Ferid 
Melen'in 8 - 9 sene evvel Bütçe Karma Komisyo
nunda söyledikleri bir sözü hatırlıyorum, de
mişlerdi ki : Atatürk iki noktada taviz verme
miştir, biri mülkiyet, diğeri de dindir.» 

Mülkiyet noktasında Cumhuriyetten beri 
tâviz verilmemiş, ama biz burada veriyoruz. 

Biraz evvel ben aşağıdan haklı olarak Ko
misyondan bir sual soruyorum, Komisyon söz-



M. Meclisi B : 108 19 . 6 . 1972 O : 1 

cüsü benim soruma karşılık olarak «Ekrem 
Dikmen'e cevap vererek polemiğe girecek deği
lim» diyor. 

Komisyon sözcüsü bir hususu bilmeye mec
burdur : Hangi komisyonun sözcüsü olursa ol
sun, bu arkadaşımız grup sözcüsü değildir, ko
misyonun sözcüsüdür. (DP. sıralarından «Bra
vo» sesleri). 

Komisyonun sözcüsü Meclisin usullerine, 
teamüllerine, terbiye ve ahlâkına, nezaketine 
uymak mecburiyetindedir. Bunun aksi doğru 
bir hareket olmaz. 

Biraz evvel Sayın Cevat Önder arkadaşımız
la bir önerge verdik, muafiyetin 10 seneye çıka
rılması için. Bir sayın arkadaş bu önergenin 
aleyhinde rey veriyor, ama aynı arkadaşın mua
fiyetin 15 seneye çıkarılması için Riyasete ve
rilmiş bir önergesi var,, Bunu ne ile ifade eder
siniz? Bunu, çalışmanın ciddiyeti ile, sâmimiye-
tiyle, hüsnüniyetiyle ifade etmenime imkân var 
mıdır? 10 senelik muafiyeti öngören önergenin 
aleyhinde rey vereceksiniz, ondan sonra da 15 
senelik muafiyeti öngören önergeniz burada oku
nacak.. Polemik budur. 

Yine nispete binde 3 diyeceksiniz, ama ya
nınızdan arkadaşınız kalkıp kürsüye gelecek, 
binde 6 olsun, binde 7 olsun diyecek.. Polemik 
budur. «Herkesi fukaralıkta birleştireceğiz» di
ye bir sosyal adalet anlayışı yoktur. Bunun bu 
Mecliste ve vatan sathında münakaşaları en 
ağır şartlar altında ve hayat pahasına yapıl
mıştır. Bunun münakaşalarını hayat pahasına 
yapanlar vardır. O dosyalar yukarıda duruyor. 
Kapandı, ama herkesin dosyası duruyor, atılma
dı, yakılmadı. 

Şimdi, mülkiyet meselesine geldiğimiz za
man bu hususta titiz olmaya mecburuz. O iti
barla polemik derken, binde 7 lik nispeti iste
yip, binde 3 lük önerge vermek, 10 senelik 
muafiyeti reddedip, 15 senelik muafiyeti öngö
ren önergeyi vermek polemik olur. 

Muhterem arkadaşlarım, hangi arkadaş 
olursa olsun tenzih ederim, ama herkesin dik
kati bu kürsüde, bu Meclistedir. Bu isin ciddi
yetini bu derecede muhafaza etmediğimiz za
man burada yapılan münakaşalar çocuk oyunu 
olarak seyredilir. Bu tarzda konuşmalardan, bu 
tarzda hareketlerden dolayı buralar boştur. 
Muhtıradan çok, bu tarzda konuşmalardan do
layı buralar boştur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen konumuza gel
menizi rica ediyorum. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Vatan sat
hında halkın önünde başka, burada başka ko
nuşmaktır, bu işleri bu derece soğutan.. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Kime ne di
yorsunuz, kardeşim?. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Beyefen
di, skonuşuyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir da
kika. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Kimi itham 
ediyorsunuz?.. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Riyaset 
var, Riyasete hitabedersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, niye müdahale 
ediyorsunuz? Ben ikazımı yaptım efendim. Hak
lımız var mı, böyle müdahayele? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın Şen
soy, Meclise konuşuyorum. Benim bu hakkımı 
almak hakkınız mı var, yoksa?.. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, siz de cevap 
vermeyiniz ve lütfen konu içinde kalınız. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — O itibarla 
mülkiyeti tanımak ve sevmek ve sosyal adaleti is
temek, herkesi aşağıdaki bir seviyede tutmak de
mek değildir. Muhterem milletvekilleri. «Herkes 
80 metrekare, 100 metrekare meskende oturmaya 
mecburdur» diye bir sosyal adalet kaidesi yok
tur. Avrupa'ya gidiniz, herkesin, malikâneleri 
var ve o memleketlerin hepsinde sosyal adalet 
A'dan Z'ye kadar tatbik edilir. Herkesin mali
kâneleri var, onların da vergilerine bakmak 
mecburiyetindeyiz; gelirden ve mülkten ne ka
dar vergi alırlar bilmeliyiz. Yoksa, dolaylı yol
dan ve farkında olmadan ucundan, köşesinden 
mülkiyeti zorla ve süngü ile ortadan kaldıran 
komünizme benzer şekle bilmeden gireriz. Çün
kü, mülkiyet o kadar hassas bir mefhumdur. O 
itibarla esas olan husus herkesin hayat sevi
yesini elden geldiği kadar yüksek bir noktada 
birleştirmektir. Sayın Tural'ın ifade ettiği gibi, 
varını, yoğunu ortaya koyarak bir tek mesken 
temin edebilmiş mükelleflerde muafiyeti 50 000 
liradan 75 000 liraya çıkaralım, deniyor, fakat 
reddediliyor, ama arkasından; «Plan turizmi 
teşvik edelim» diyor, «Turistik tesislerde mua
fiyeti artıralım» diyoruz. Peki, mesken sahibi 
olmak için teşvik politikamız nedir? ille de ge
cekonduda oturacaksın şeklinde bir teşvik mi-
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dir? ille de 80 metrekare meskende oturacak
sın şeklinde bir teşvik midir?.. 

O meskene sahibolana teşekkür edecek yer
de, bugünkü hayat şartları içerisinde o hayatı
nı idame ettirmek için çeşitli masraflara göğüs 
gererken ve meskeni elden çıkarmamasının yo
lu nedir, onu düşünecek yerde biz onun haya
tını idame ettirme şartlarını ağırlaştırmak du
rumunda olamayız. ' 

O itibarla hem özel teşebbüsü, hem mülki
yet müessesesini, hem de Emlâk Vergisinin bu
güne kadarki prensibi bakımından, devlet idare 
etmenin, devlet olmanın hikmetini hesaba kat
mak bakımından bu politikayı titizlikle taki-
betmek lâzımdır. Aslında bu tatbikat 1 - 2 sene
dir uygulanıyor ve değiştirilerek tekrar devam 
edecek. Bu tatbikat ne adalete, ne mülkiyet 
mefhumuna, ne de verginin prensibine sığar. 

Geliyoruz, gelirken bir noktada takılıyoruz: 
1/4 muafiyeiti 50 000 lira yaparsak bu rejimin 
teminatı olurmuş.. 

Arkadaşlar, rejimin teminatı nasıl bu olur? 
Şu kadar büyük bir mananın içerisinde: «Efen
dim, bir işçi 40 - 50 000 lira ile bir mesken sa
hibi olabiliyor» felsefesinden nasıl gidersiniz? 
öyleyse onun hepsini muaf tutan, «100 metre
kareye kadar olan meskenler tamamen muaf
tır.» deyin... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Biz onu sa
vunduk... 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Tabiî, sa
vunulacak noktası burası. Yoksa bunun savun-. 
ma noktası ucundan, köşesinden onu tutup baş
ka çeşit edebiyata fırsat vermek değildir. Bunun 
savunma noktası şudur : Bir kimsenin iki mes
keni var, isterse bu kimse yüksek kazançlı Ge
lir Vergisi mükellefi olsun, Türk iş hayatına kat
kıda bulunuyor demektir. Yüksek kazançlıdır, 
iki meskeni vardır diye meskeninin diğerinde 
neden yüksek nispete gidiyorsunuz? Onun şev
kini artırmanın yolu bu değildir, özel teşeb
büsün yanmdaysamz, esas özel teşebbüs sahibi
nin değil iki yerde, üç vilâyetteki meskenini ve 
sırf şahsına kullandığı ve kiraya vermediği 
meskenini dahi aynı nispette vergiye tabi tut
mak mecburiyetindeyiz. Devlet anlayışı budur 
ve bugünkü Hükümietin başı olan çok Sayın Fe-
rid Melen'in kendilerine, Bakan iken, 8 sene 
evvel kapatılan bir partinin mensupları tarafın
dan kasıtlı olarak sorulan bir suale karşı ver

dikleri ve biraz evvel de bahsetmiş olduğum 
cevaplanndaki «Ben Atatürkçüyüm. Atatürk 
iki noktada taviz vermemiştir, biri mülkiyettir, 
diğeri de dindir.» sözünü gözümüzün önüne ge
tirmektir, bunun esası. 

Muhterem arkadaşlarım, o itibarla önerge
yi D. P.'den Cevat önder verdi diye reddetmek 
bir marifet değil... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Yanlış, yan
lış... 

EKREM DİKMEN (Devamla) — öyle Sayın 
Aygün... 

Adalet Partisinden Sayın Salih Aygün verdi 
diye Ekrem Dikmen'in önergesini reddetmek 
marifet değil. Marifet olan vergi prensiplerini 
zedelemeden, Devletin vatandaş kafasındaki ih
tişamını zedelemeden âdil olan yolu bulmaktır 
ve şu iki mesken hususunda çok rahat söylüyo
rum, hattâ üç olsa dahi aynı nispette vergiye 
tabi tutmaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurunuz 

efendim. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
1319 sayılı Emlâk ve Arazi Vergisi Kanunu 

bütçe açığını kapamak için çıkarılan kanun
ların en âdilidir, fakat bu kanun maalesef son
radan çıkarılan tadillerle ve tüzüklerle dejene
re edilmiştir. Bugüne kadar gelirden vergi alı
nırken bugün servetten vergi alınmak suretiyle 
servet gayricazip hale getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hal böyle olmakla 
beraber, biraz evvel arz ettim, bu kanun çok ca
ziptir, çok iyidir, çok âdildir, fakat ancak şu 
şekilde : Meselâ 1 000 lira aylık hesabiyle bir 
daire senede 12 000 lira kira getirir. Eski ka
nuna göre % 12 Bina Vergisi, % 4 Buhran Ver
gisi, % 8 Millî Savunma, % 4 Aydınlatma, Te
mizleme ve belediye iştirak payları olmak üzere 
aşağı yukarı gelirin % 28,5 - 29'u yergiye gidi
yordu. Şimdiki kanuna göre bu dairenin vergi
sini geliri üzerinden hesaplayacak olursak bu 
dairenin bir senelik geliri 120 000 lira eder. 
120 000 liranın binde 6'dan vergisini hesaplar
sak, eski kanuna göre 3 000 liranın üstünde 
vergi verilen bir daire için bugün 600 - 700 lira 
vergi verilecektir. Yani, bu demektir ki, bu ka
nunla yeni binalar için eskisinden çok daha az 
vergi verilecektir. 
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KEMAL ÖNDER (izmir) — 700 lira değil, 
1 200 lira verilecek... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Gelir Vergisin
den düşecek.. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Ge
lir Vergisi mükellefleri ayrı... 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu böyle ol
makla beraber, Sayın Aygün'ün fikrine iştirak 
etmiyorum. Binde 6 azdır, dediler. Evet, şöyle 
ilk bakışta binde altı az gibi görünüyor, ama bu, 
kıymet üzerinden alınacak. Kıymet nasıl bulunu
yor? Arsa, yani benzeri kaça satılmışsa, bugün
kü kıymeti zait bina. Eğer eski ise, yıkılıp bu
günkü işçi ve malzeme ile yapılması halindeki 
maliyet bedeli zait malını yeni baştan, satma
dan satıyormuş gibi yüzde 20 satış kâr haddi, 
onun üzerine eğer caddeyi, yeşil sahayı, denizi 
veyahut her hangi bir meydanı görüyorsa yüz
de 15'ten yüzde 25'e kadar şerefiye, asansörü 
varsa yüzde 8 veya 6, ısıtma tertibatı varsa yi
ne diğer nispetlerden birisinin ilâvesi suretiyle 
vergi değeri bulunmakta. 

Şimdi, kanunun 29 ncu maddesi, «Bu vergi
lerin nasıl tatbik edileceği bir tüzükle gösteri
lir.» diyor. Elimize tüzüğü aldığımızda görü
yoruz ki, bir binamn vergi değeri çok yükseli
yor. işte o zaman, az gördüğümüz binde 6'nın 
haddizatında az olmadığı bir gerçek olarak or
taya çıkıyor. Arsasıyle beraber vergi değeri 1,5 
milyon lira olarak bulunmuş olan bir binanın 
binde 6 oranına göre ödeyeceği vergi 9 000 li
ra olacaktır. Bu malın sahibi olan şahıs kendi 
malında kira ile oturmuş olsa belki 5 000 lira 
verecek kira olarak, ama kendi malına 9 000 
lira vergi vermek durumuyle karşı karşıya ka
lacak. işte o zaman vatandaş, malımı alın derse 
bu vergi değeriyle o malı kimse almaz; ben ol
sam ben de almam. Devlete, şu malı yüzde 25 
noksanıyle al dese Devlet de almaz, yıksa bu 
sefer de binde 10 oranında Arsa Vergisine tabi 
olacak; yeni bina varken tabi olduğu vergiden 
daha fazla oranda vergiye tabi olacak. Yani bu 
durumda, mülkiyet vatandaşın başında hayırsız 
evlât misali bir belâ şeklini alacak. O zaman mi
ras olarak belki de vergi borcu bırakacak; baş
ka bir şey, mülkiyet kalmayacak. 

Aziz arkadaşlarım, işte bu bakımdan tespit 
edilmiş olan binde 6 oranındaki vergi nispeti az 
değildir. Komisyon, bu oranı binde 6'ya indir- | 

mekle isabet kaydetmiştir. Kendilerine huzuru
nuzda teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım, 
kendi oturduğu bina veya bu binanın dışındaki 
bir ya da iki bina üzerinde beyanda bulundu
lar, nispet üzerinde fikir beyan ettiler. Bende
niz şuna kaniim : Sosyal adalet, sosyal mesken 
diyoruz; madem ki, yardıma muhtaç bir insa
nın bir evi var, bundan vergi almanın ne mana
sı var? Bir sosyal meskeni varsa bundan ebe
diyen vergi almazsak ne çıkar? ,Yani, Devlet 
bundan alınacak vergiyle mi zengin olacak? As
lında bütçe, Komisyonda hazırlanırken mevcut 
şartlar hesaba katılarak hazırlanmalıydı. O za
man Hükümet, ileride yapacağı değişiklikleri, 
zamlan hesap etmiş ve hayalî bir bütçe yapa
rak önümüze, birçok muafiyeti kaldıran, zam
ları ihtiva eden bir değişiklik teklifiyle gelmiş
tir. O zamanki Hükümet bu teklifi yaparken ne 
zannettiler; yani Hükümetten gelen her teklifi 
bu milletin temsilcileri olduğu gibi aynen kabul 
edecekler mi, böyle mi zannettiler? Ona göre, za
manla bunlarda değişiklik yapılacağını, indirim 
yapılacağını hesaba katarak bütçeyi hazırlarlar
dı ; şimdiden, şu kadar açık var diye milletvekil
leriyle, partilerle pazarlığa girmezlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, vergisiz Hükümet 
olmaz, yaşamaz diyoruz; ben de aynı fikirde
yim, fakat şuna inanıyorum ki, vergi gelirden 
alınır, bu vergi servetten alınan bir vergi, ser
vet vergisi. Bir tüzük var, maddesâ geldiğinde 
ve tadilât yapılmadığında elbetteki konuşaca
ğız: Orada rayiç ibedel, maliyet bedeli, orta
lama gelir diye bazı normlar var. Şayeit bunlar 
düzeltilmezse, bu Emlak Vergisi Kanunu da 
milletin başına belâ kesilecektir. Bilhassa bu tü
zükle ilgili madde üzerinde durmamız gerekir; 
isayın Komisyonun bu hususta anlayış göstere
ceğine inanıyorum. Ayrıca Hükümetin, «bu ra
yiç bedel kıymet değil de binada on senelik, 
arazide beş senelik safi geliri vergi değeridir» 
şeklinde bir ilâve tekl i ederek bunu tashih et
mesi, bu kanunun tatbikatmdaM aksaklıkları 
önleyecektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
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Halen, 1319 sayılı Emlâk Vergisini tadil 
eden tasarının 4 ncü maddesi üzerinde görüş
meler yapmaktayız. 

Bu madde üzerinde Komisyon uzun boylu 
müzakerelerde bulunmuş ve umumî olarak bina
lardan alman, verginin binde 6 olmasını tespit 
etmiş ve mesken olarak kullanılan apartman 
daireleri için de binde 4 oranında vergi alınma
sını tensibetmiştir. Bu şekildeki kabul tarzı, ne
tice itibarıyla Hükümetin getirdiği nispetlerden 
hayli düşüktür. Buna rağmen, bazı arkadaşlar, 
<bu şekildeki bir nispetle halkın mükellef tutul
masının gayrî âdil, sosyal adalete aykırı oldu
ğunu ifade ettiler. Evvelâ bu verginin gelişiyle 
mükellef, Bina, Buhran ve Savunma vergilerin
den tamamen kurtulmuş oluyor. Alınmaması lâ-
zımgelen ve alınmaması da Hükümet tarafımdan 
kabul edilen bu vergilerim eksikliğini telâfi 
edebilmek için, Maliyece bu vergi oranının bin
de 8 olarak tespit edilmesi teklif edilmiştir. Bu 
durumda şu da gösteriyor ki, Devlet ve Hükü
met burada bir fedakârlık yapmıştır. 

Diğer taraftan, bizim özel idare ve beledi-
lerimizin vaziyeti de, Devletimizin ve milleti
mizin pek yakından alakalanacağı bir husus
tur. Köylerimizdeki nüfus gittikçe artmakta
dır. Bazı kazalarımızda, 30 - 40 köylü kabaları
mızda 5 - 10 köyün belediye teşkilâtı ile idare 
edilmekte bulunduğu göz önünde bulunduru
lursa şu teklifin yerinde olduğu görülecektir. 
Geçen ısene yapılan 1319 sayılı Kanunun tadi
lâtına göre, Emlâk Vergisinden tahassül ede
cek gelirin aşağı - yukarı yüzde 45'i beledi
yelere, yüzde 35'i özel idarelere, özel idarelere 
gidecek paranın binde 3'ü de ayrıca köyler adına 
İbir fon altında iller Bankasında toplanacağı ka
bul edilmiştir. Bugün hizmet, her alanda gerekli 
olmuştur; köy için elektrik, su, kasaba için bir
çok imkân aranır olmasına göre, bunu karşıla
mak için Devletin bu bapta muhtacolduğu meb
lâğa vatandaşm iştiraki lâzımdır. Bası arka
daşlara göre bir tek meskeni olandan vergi 
almayalım; güzel. Bir apartman dairesi edinen 
bir vatandaştan vergi almazsak bu, aşağı - yu
karı bu memleketin yüzde 50'sinin fevkindekin-
den vergi almamak, doğrudan doğruya çok 
zengin dediğimiz yüzde 10 oranını ancak bulan 
vatandaş kitlesinden almak demektir. Peki, 
vergi ilminin asıl kaidesi umumiyet ve adalettir, 
bunu unutmamak gerekir. Binaenaleyh, vergi 

demek, en fakirinden en zenginine varıncaya 
kadar herkesin Devletin masraflarına kudret 
ve takati nispetinde iştirak etmesi demektir. 
Yoksa, fakir - zengin edebiyatı yaparak be
nim köyüm, benim kazam fakir, yatırım yapıl
sın diyerek Hükümetin yakasına yapışmak, on
dan sonra da açık varsa Hükümet başınm ça
resine baksın demek hakkaniyet ölçülerine sığ
mayacağı gibi, geçerli bir yol da değildir. Tek
lif edilen ve Komisyonca çok esaslı olarak ha
sırlanan 4 ncü maddedeki nispetlere iltifat gös
termek lâzım. Kaldı ki, mesken için kabul edi
len yüzde 4 nispetinin yüzde 2'ye, hattâ bunun 
dûnuna indirilmesi gibi bir temayül, gelen ta
sarıları aşağı - yukarı tamamen sakat ve mef
luç hale getirilmesini temin edecektir. Bizden 
(birçok hizmet bekleyen beldelerimizin kalkın
masını engelleyeceğimiz gibi, bütçeye de ağır 
renkler getirmiş oluruz. Bütçedeki muvazene
sizliği biz, şu - bu hissî sebeplerle tahriıbedersek, 
netice itibariyle Türkiye'nin kalkınmasına da 
tekme atmış oluruz. Bir taraftan memleketin 
kalkınmasını, öbür taraftan vergi vermemeyi 
istiyoruz; olur mu? 

iki seneden beri bu memlekette bazı sosyal 
ve politik sebeplerden ötürü yatırımların hızı 
düşmüştür. Bizlerin mebus olarak işimiz iş de
ğil, elimiz boş değildir: Ne Meclisteki vazife
mizi yapabiliyoruz, ne de iş isteyen ziyaretçileri
mizin bu talebine cevap verecek mevkide bulu
nuyoruz. Halbuki, birkaç sene evvel durum böy
le değildi; iş sahaları giderek- böyle daraldıkça, 
yatırım yapılmadıkça memleket sathında işsiz
lik istilâsı olur. Bu durum karşısında da mem
leket, çok vahim hallere duçar olmak ihtima
liyle karşı karşıyadır. 

Temennim, Komisyonun vardığı kabul tar
zının hakkaniyete tamamen uygun olması sebe
biyle 4 ncü maddedeki nispetin kabul edilmesi, 
bu maddeye iltifat buyurulmasıdır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ali Uslu, buyurunuz 

efenidjiim. 
ALİ USLU (Denizli) — Sayın Başkan, 

kıymstli milletvekilleri: 
Emlâk Vergisinin anamaddesi olan 8 nci 

maddesi üzerinde, konuşmacılardan sonra ve 
nispetleri, kimlerden vergi alınacağı tespitini 
hallettikten ve ne nispette alınacağını belirten 
bu maddeyi tamamen hakka ve adalette uygun 
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olarak alınacağını beyan ettikten sonra, verdi
ğim bir takriri tekrar izah etme durumuna gir
memek için, birkaç cümle ile maddî hatayı be
lirtmek istiyorum. 

Sayın Kâtip, 4 ncü maddeyi yani, eski 8 nci 
maddeyi okurken, «Bina Vergisinin nispeti bin
de 6'dır» deyip geçti. Halbuki, bizlere dağıtılan 
tasarıda basım hatası olarak bu «% 6» şeklin
de yazılmıştır. 

ikinci nokta; Bina VergMnin nispeti % 6 
- yani % 06 - olarak gösterilirken, ikinci fıkra
da bu vergi nispetinin - yazı ile - «binde 4» 
olacağı şeklinde belirtilmiştir. 

Binaenaleyh, bu teklifim ve takririmle iki 
şeyi düzeltmiş oluyoruz, yani düzeltme tekli
finde bulunmuş oluyorum: 

Birincisi, maddî hatayı «binde 6» olarak dü
zeltelim. 

ikincisi; ikinci fıkra ile birinci fıkra arasın
da ahenk tesis edelim. Her ikisi de «binde» 
olarak, yani işaret şeklinde değil; kanunun da
ha iyi anlaşılması için, ikinci fıkrasında olduğu 
gibi, yani «binde 4» diye yazıldığı gibi, birin
ci fıkrasında da (yazı üe «binde 6» şeklinde 
düzeltelim) diye bir takrir sundum. Bu takrir 

' okunurken belki anlaşılamaz, diye diye de bâr-
kaç cümle ile izah eitmek lüzumunu duydum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uslu; her ne kadar da

ğıtılan metinlerde «yüzde» ibaresi mevcut ise 
de, bilâhara bu düzeltilmiş ve Başkanlıkça oku
tulurken de «binde» olarak ifade edilmiştir. Bu 
itibarla, bunu bir matbua hatası olarak kabul 
etmeye imkân yoktur, önergenizin diğer kısım
la ilgili olanı dikkate alınacaktır. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Madde üzerindeki değişiklik önergelerini, aykı
rılık derecelerine göre sırasıyle okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 

8 nci maddedeki; 
a) Bina Vergisi nispeti «binde 6» dır, ifa-

desindeki «binde 6» nın «binde 7» ye çıkarıl
masını; 

b) ikinci fıkradaki «binde 4» ün «bin
de 5» e; 

c) Üçüncü fıkradaki «binde 4» ün, «bin
de 5» e çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

İD . 6 . 1072 O : 1 

Sayın Başkanlığa 
Tasalının 4 ncü maddesinde yer alan, «Bi

na Vergisi nispetlerinin» aşağıdaki şekilde tan
zimini saygıyle arz ederim. 

Kars 
Kemal Okyay 

Nispet : Madde 8. — Bina Vergisi aşağı
daki yazılı nispetlerde ahnır: 

59 000 liraya kadar olan matrahlarda bin
de 4; 

100 000 liraya kadar olan matrahlarda 
binde 5; 

200 000 liraya kadar olan matrahlarda 
binde 7; 

500 000 liraya kadar olan marahlarda 
binde 8; 

500 000 liradan yüksek olan matrahlarda 
binde 10. 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının Madde 4 

ile değiştirilen 8 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Nispet : Madde 8. — Bina Vergisi nispeti 
binde 4'tür. Sahibi tarafından bizzat mesken 
olarak kullanılan binalarda, bina apartman ise 
üzerinde vergi nispeti binde 2'dir.» 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

[Sayın Başkanlığa 

Emlâk Kanunu tasarısının madde 4 ile de
ğiştirilen 8 nci maddesinin ' aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

«Nispet - Madde 8. — Bina Vergisi nispeti 
binde 5'tir. Sahibi tarafından bizzat mesken ola
rak kullanılan binalarda, bina apartman ise 
apartman dairesinde vergi nispeti binde 3'tür. 
Ancak, Türkiye sınırları içinde birden fazla 
meskeni bulunanların yalnız birine bu nispet 
uygulanır. Şu kadar ki, yeniden inşa edilen bi
naların vergisi, arsanın vergisinden az olamaz.» 

l£aym Başkanlığa 

«Nispet - Madde 8. — Bina Vergisinin nis
peti binde 6'dır. Sahibi tarafından bizzat mes
ken olarak kullanılan binalarda, bina apartman 
ise apartman dairesinde vergi nisbeti binde 
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3'tür» şeklinde değiştirilmesini saygı ile arz 
ederim. 

Sivas 

Enver Akova 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 4 ncü maddesi

nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

«Kazancına taallûk eden işi dolayısıyle mes
kenin bulunduğu ilçe sınırları, aynı il - beledi
ye içindeki ilçeler hariç - dışında çalışmaya mec
bur olanların, bu meskenlerin apartman ise bir 
dairesi için vergi nispeti binde 4'tür.» 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun «nispet» i düzenleyen 8'nci mad

desinin ikinci fıkrasına; «işi icabı Türkiye sı
nırları içinde kiraya verilmeyen iki meskeni 
bulunanlara da vergi nispeti binde 5 olarak uy
gulanır. Bir meskeni olup ta işi icabı bu mes
kende oturmayan ve burayı kiraya verenler 
hakkında da vergi nispeti binde 5 olarak uygu
lanır.» fıkralarının eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. Saygılarımızla. 

Demokratik Parti Grubu adına 
Erzurum 

Cevat önder 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, her ikisini de «binde 4» olarak düzeltiyo
rum. 

BAŞKAN — Her ikisini de «binde 4» olarak 
düzeltiyoruz, peki efendim. O şekilde düzeltile
cektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının 4 ncü maddesiyle değiştirilmesi isteni
len 8 nci maddesinin birinci fıkrasının, aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ankara 
İSuna Tural 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

«Madde 8. — Bina Vergisi nispeti binde 
6'dır. Sahibi tarafından bizzat mesken olarak 

kullanılan binalarda, bina apartman ise, apart
man dairesinde vergi nispeti binde 4'tür. An
cak, Türkiye sınırları içinde birden fazla mes
keni bulunanların kirada olmamak şartiyle, 
meskenlerinden alınacak vergi nispeti de bin
de 4'tür.» 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeler üze
rindeki işleme geçiyoruz. Tekrar sırasıyle öner
geleri okutacağız efendim. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞ-
LU — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzinöğlu, buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri : 

Emlâk Vergisi Kanununun görüşülmekte 
olan maddesi ile bu verginin nispetlerinin ye
niden düzenlenmesi öngörülmüştü. Yüksek 
Heyetin malûmu olduğu üzere, 1319 sayılı Ka
nunda «Müterakki sistem» kabul edilerek uy
gulanacak vergi nispetleri binde 7 ve binde 
10 olarak tespit edilmiş bulunuyordu. Müte-
rakkiyetin aynı bir vergi olan Emlâk Vergisi
nin karakterine uygun düşmemesi dolayısiyle 
ve aynı zamanda tatbikatta ortaya çıkabile
cek güçlükleri dikkat nazara alarak, Hükü
met tek bir nispet uygulamanın daha uygun 
olacağı anlayışı içinde, kanun tasarısında 
malûmunuz olduğu üzere binde 8 nispetini ön
görmüştü. 

Bu tasarının Komisyondaki, müzakeresi sı
rasında, uygulanacak nispet meskenler için 
binde 4, mesken dışındaki binalar için ise 
binde 6 olarak tespit edilmişti. Bugün burada 
yapılan müzakereler sırasında konuşan sa
yın hatiplerin büyük bir kısmı, bu nispetin 
daha da indirilmesi ihtiyacı üzerinde durdu
lar. Bendeniz bu nokta ile ilgili olarak ve 
Yüksek Meclise takdim edilmiş olan önerilerin 
oylanması sırasında değerlendirilmek üzere, 
bâzı rakamları bilgilerinize arz etmek istiyo
rum. 

Mülga Bina ve Arazi Vergisi Kanununa 
göre Bina Vergisi, Buhran Vergisi ve aynı 
zamanda Savunma Vergisi alındığı Heyeti
nizin malûmudur bir yıl içinde tahakkuk et
tirilen vergi toplamı 1 050 000 000 lira idi. 
Bu, Maliye Vekâletinin 1969 yılı kayıtların
dan alınmış rakamdır. 1319 sayılı Kanun - ki 
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yürürlükte bulunduğu Heyetinizin malûmu
dur ve bu kanuna göre beyannameler mükel
lefler tarafından verilmektedir - aynen tatbik 
edilseydi, yani müterakki nispetler uygulan
mış olsaydı, yaptığımız hesaplara göre tahsil 
edilecek vergi miktarı 900 000 000 lira ola
caktı. Binde 8 e göre yapılan bir hesap, bir 
yıl içinde tahsil edilecek Bina Vergisinin 
750 000 000 lira olacağını göstermektedir. 

Komisyonca teklif edilmiş olan nispetlere 
göre tahsil edilecek vergi miktarı ise, yine tah
min niteliğindeki hesaplara göre, 450 000 000 
lira olmaktadır. 

Böylece şu kisa mukayese - ki kısmen tah
mine dayanmış olduğunu tekrar arz etmek 
durumundayım - Bina Vergisi hâsılatında öngö
rülen nispet aynen kabul edildiği ve yürür
lükteki kanun buna göre değiştirildiği tak
dirde, büyük bir düşme olacağını açıkça or
taya koymaktadır. Bu azlığın Bütçe ile ilgili 
yönü, daha önceki konuşmamda arz etmiştim. 
Mesele, Devlet Bütçesi meselesi olmaktan 
çok, mahallî idareler ve özellikle belediyeler 
meselesidir. Çünkü Yüksek Heyetinizin ma
lûmu olduğu üzere, Emlâk Vergisi tahsilatı
nın % 35'i özel idarede, % 45'i ise belediyelere 
aittir. Devletin hissesi, tahsil masraflarını 
karşılamak üzere alınan % 20'den ibarettir. 

Binaenaleyh, öngörülen şekilde bir değişik
lik yapmanın ve bu kanunu yürürlüğe koyma
nın, belediyeler ve mahallî idareler hakkındaki 
hükmümüz ne olursa olsun, bu idareleri 
güçsüz duruma düşüreceği aşikârdır. Aynı za
manda - tabir caizse - iyi niyeti dolayısiyle 
Hükümetiniz de - bir bakıma - getirdiği tasarı 
ile cezalandırılmış olmaktadır. Bu hususu bir 
münferit örnekle de arz etmek isterim. Daha 
önceki mâruzâtımda, verginin toplam geliri 
üzerinde durdum. Bir münferit örnekle de 
zannediyorum ki, meselenin bir başka yönünü 
ortaya koymuş olacağım : 

Yapılan hesaplara göre, ayda 1 000 lira 
kira getirecek bir binanın - ki bunun değerini 
120 000 lira olarak kabul edebiliriz - eski hü
kümlere göre ödeyeceği vergi ile - daha doğ
rusu binanın sahibinin ödeyeceği vergi ile -ye
ni hükümlere göre ödeyeceği vergi arasında 
önemli sayılacak fark vardır. Şöyle ki; mülga 
Bina Vergisi Kanununa göre, bu bina sahibi 

yani 1 000 lira kirası olan bir binanın sahibi, 
960 lira Bina Vergisi, 320 lira Buhran Ver
gisi ve 240 lira Bina Savunma Vergisi olmak 
üzere yılda 1 520 lira ödemekte idi. 

Bu binanın, aynı binanın sahibinin tetkiki
nize sunulmuş olan tasarıda Hükümetçe tek
lif edilmiş olan binde sekiz nispetinin aynen 
uygulanması halinde ödeyeceği vergi, 960 lira
dır. Belediyelerin alacağı diğer vergi ve re
simlerle ilgili tasarı ayrıca Yüksek Heyete 
takdim edilecek, o zaman şüphesiz Yüksek 
Meclisiniz bu konudaki görüşünü tespit et
mek imkânını bulacaktır. 

Binaenaleyh, bununla şunu arz etmek isti
yorum, ki Hükümetçe teklif edilen tasarı za
ten bu hali ile toplam Bina Vergisi gelirinde 
bir azalmayı beraberinde getiriyordu. Bu top
lam gelir bakımından doğru olduğu gibi te
ker teker mükellefler bakımından da ̂ doğru
dur. Ve özellikle yeni binaların sahipleri eski 
bina sahiplerine nazaran daha az vergi ödeye
ceklerdir. 

Nispetle ilgili olarak Yüksek Başkanlığa su
nulmuş olan önerilerin değerlendirilmesi sı
rasında bu hususun dikkat nazarına alınma
sını Yüksek Heyetinizin takdirine arz ediyo
rum. Ve Hükümetin tasarıdaki nispet konu
sundaki görüşünü muhafaz ettiğini ayrıca be
lirtiyorum. Saygılarımla. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan sonra söz rica edecek
tim, son söz milletvekilinin. 

BAŞKAN — Ama önergelere geçtik. 
OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Peki efen

dim, bir sorum olacak. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Ba

kan bize şu rakamları verdiler, dediler ki, 1319 
sayılı Kanun halen yürürlüktedir, yürürlükteki 
kanuna göre vergi alındığı takdirde 900 mil
yon lira alınmış olacak. Nispet binde sekiz ol
duğu takdirde 750 milyon lira olacak. Son de
ğişikliğe göre binde altı veya binde dört oldu
ğu takdirde 450 milyon olacak. 

Şimdi Sayın Bakandan hem bir sorum, hem 
de bir istirhamım var. Matrahla nispet, ters 
orantılıdır; nispet az olduğu takdirde matrah 
çok gösterilecektir, meselâ, binde sekiz bir ver
gi nispetinde matrah daha az gösterilecektir, 
nispet yüksek olduğu için. Bu itibarla buradaki 

477 — 
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tahminlerin doğru olduğu kanaatini taşımamak
tayım. Bu bakımdan Sayın Bakan kanun çıkın
caya kadar beyanname alınmasının durdurulma
sını uygun buluyorlar mı bulmuyorlar mı? Çün
kü binde altı binde dört olduğu takdirde bir 
binanın değeri, daha fazla olarak gösterilecek
tir vergi değeri, binde sekiz olduğu takdirde bi
nanın değeri daha az gösterilecektir. O itibar
la kanun çıkıncaya kadar, komisyondaki son 
şekline göre çıkıncaya kadar beyanname alın
masının durdurulmasını Sayın Bakan uygun 
buluyorlar mı bulmuyorlar mı bu hususu rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz Sa
yın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞ
LU (Devamla) — Sayın önder'in sorusu üzerine 
Sayın Başkan müsaade buyurursanız aşağıdaki 
hususları açıklamak, arz etmek istiyorum. 

öncs konuşmam sırasında da agıkladığımi" 
zannediyorum, takdir bnyurıılacağı üzere ver
diğim rakamlar kesin hesap değildir. 1869 yı
lına ait eski vergi tahsilatı ile ilgili rakamlar 
şüphesiz ki kesin rakamlardır. Fakat ondan 
sonra yani 1319 sayılı Kanuna ve bu kanunda 
yapılması öngörülen nispet değişiklikleriyle iliş
kin olarak verdiğim rakamlar tahmin rakamla
rıdır. Fakat bütün bu rakamlar aynı baza göre 
yapılmıştır ve Türkiye'de mevcut binaların gay
ri safi irat esası üzerinden hesabedilmiş olan 
kıymetlerinin toplamının 40 milyara dayandı
ğı noktasından hareket etmek suretiyle bulun
muştur. 

Binaenaleyh 900 milyon lira ne kadar yan
lış ise bunu bilhassa teyidetmek isterim, 750 
milyon veya 450 milyon rakamı da o kadar yan
lış veya o kadar doğrudur. 

Nispetlerin düşük olmasının ilgili mükellef
leri daha yüksek beyanlarda bulunmaya teşvik 
edeceği bizim de beklediğimiz bir husustur, fa
kat arz edeyim ki bunu daima gerçekleşmedi
ğini gördük, örnek olarak Erzurum'da şimdiye 
kadar verilen beyannameler içinde, Arazi Ver
gisi beyannameleri içinde yalnız üç mükellefin 
50 bin liranın üstünde değer beyan ettiğine şa-
hidolduk. 

Binaenaleyh nispetin düşüklüğünün mükel
lefleri daha yüksek beyanlarda bulunmaya teş-
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vik edeceği konusundaki tahminler daima ger
çeklere uymuyor. 

Bir 3 ncü husus olarak yürürlükteki kanu
na göre verilmekte bulunan beyannamelerin 
durdurulmasının düşünülmediğini ve esasen 
kanun hükmü olduğu için buna hukuken de 
imkân bulunmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Muhterem arkadaşlar; önergeleri aykırılık 
derecesine g'öre tekrar okutup işleme tabi tuta
cağım. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Geri alıyo
rum. 

BAKSAN — Sayın Aygün'ün önergesi geri 
verilmiştir. 

Diğer önerge. 
(Kars Milletvekili Kemal Okyay'm önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN '•— Sayın Komisyon, katılıyor mu

sunuz? 
KOMİSYON BAŞKANI ABDURRAHMAN 

GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. 
Sayın Okyay'a ait değişiklik önergesini oya 

sunuyorum; kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Diğer önerce. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğîu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu

sunuz? 
KOMİSYON BAŞKANI ABDURRAHMAN 

GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — iSaym Hükümet? 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğîu'nun öner
gesine Sayın Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. 

önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Saym Komisyon katılıyor mu
sunuz? 

KOMİCYON BAŞKANI ABDURRAHMAN 
GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALÎYE BAKANI ZÎYA MÜEZZÎNOĞLU 

— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Saym Başer'in değişiklik öner
gesini oya sunuyorum; Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önerge. 
(Sivas Milletvekili Enver Akova'nm öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu

sunuz; 
KOMİSYON BAŞKANI ABDURRAHMAN 

GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
MALÎYE BAKANI ZÎYA MÜEZZÎNOĞLU 

— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Saym Komisyon ve Hükümet 

katılmıyorlar. 
önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmemiştir efendim. 
Diğor önerge. 
(Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan'm 

önergesi tekrar okundu) 
'BAŞKAN — Saym Komisyon? 
KOMİSYON BAŞKANI ABDURRAHMAN 

GÜLER (Çorum) — Efendim, ücret kazancına 
tabirini koyduk biz. «Kazancına taallûk eden 
işi dolayısıyle» tabiri muafiyeti daha genişleti
yor. Bu sebeple katılamıyoruz efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Ücret 
kazancına tabirine iştirak ediyorum Saym Baş
kan. 

BAŞKAN — Saym Karaaslan, komisyon ka
tılmadığına göre söz hakkınız var. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AHMET KARAM LAN (Malatya) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; önergem sa
dece «ücret kazancı» yerine «kazancına taallûk 
eden» tabirini ihtiva etmemektedir. Bizzat mad
denin metninde bulunan bir tezadı ortadan kal
dırmaya matuftur. 

Şöyle ki : Maddeyi tetkik ettiğimiz zaman 
Bina Vergisinin nispati binde 6, Sahibi tarafm-

| dan mesken olarak kullanılıyorsa binde 4. Bu
na bir diyeceğimiz yok. Ancak, 2 nci fıkrasında, 
ayrıca ücret kazancına tallûk eden tabiri dışın
da 2 nci fıkra şöyle başlamakta : «Türkiye sı
nırları içinde bir meskeni olup da» - Bir mes
ken tabiri var - ücret kazansına taallûk eden 
işi dolayısıyle bu meskenin bulunduğu ilçe sı
nırları aynı il belediyesi içindeki ilçeler hariç, 
dışında çalışmaya mecbur olanların bu mesken
leri için Vergi Nispc-ti binde dörttür, deniyor. 

Ortaya çıkan netice şu : Bir kimsenin 10 dai
resi de olsa eğer bir tanesinde oturuyorsa, mes
ken olarak orayı kullanıyorsa oturduğu daire
nin nispeti binde dört. Fakat bir kimse bir mas
ken değil de bir apartman dairesine sahipse ve 
kazanema taalluk eden işi dolayısıyle yani bil-
msdburiye bir başka yerde kira ile oturuyorsa 
bu takdirde bu bir dairesine de binde 6 vergi-

I nin uygulanacağı neticesi çıkmakta İd ortada 
İ gayrîadil bir durum hâsıl olmaktadır. 

Bu itibarla önergem sadece Saym Komisyon 
'Başkanının ifade ettiği gibi ücret kazancı tabi
rinin ötesinde bu haksızlığı ortadan kaldırıcı 
bir mahiyet taşımaktadır, iltifat etmenizi istir
ham eder saygılar sunarım. 

j BAŞKAN — Buyurunuz Saym Komisyon. 
KOMİSYON BAŞKANI ABDURRAHMAN 

GÜT ER (Çorum) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; takrir sahibi Sayın Karaaslan ile 
aramızda esasta bir ayrılık yok. Yalnız madde
nin tanzim tarzı bize göre daha âdil, Sayın Ea-
raaslan'm muafiyeti genişletme tarzındaki tak
r i r ise daha gayri âdildir. Bu sebeple iştirak 

s edemedik. 
1 Şimdi Bina Vergisinin nispeti binde 6'dır. 

Sahibi tarafından bizzat mesken olarak kulla
nılan binalarda, bina apartman isa apartman 
cU/resindb vergi nispeti binde dörttür. Ancak, 
Türkiye sınırları içinde birden fazla mesk-sni 
bulunanların yalnız birine bu nispet uygulanır 
diye bundan evvelki fıkraya bir hüküm getir
dik. 

Bir do ücrete taalluk eden işi dolaylıyla ya 
I 3̂Çİf ya memuriyeti dolayısıyla bilmecburiys 

meskenini terk edip başka y^rde kira ila otur
mak mecburiyetinde kalan vatandaşlar yukar-
daki fıkrada korunan vatandaşlara nazaran 
haksız duruma düşecekleri, için bunlara da inhi
sar stnısk üzere bir muafiyet tanıdık ve dedik 

' ki, ücrste taallûk eden ü'şi dolayıs:yle oturduğu 
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yerden başka yerde oturmaya mecbur kalan va- t 
tandaş eğer orada kira ödûyorsa Türkiye sınır
ları içindeki bir meskenine binde 4'lük bir mua
fiyet tanınır» dedik. Şimdi burada bir meskeni 
olup da tâbiri Sayın Karaaslan tarafından ye 
bizim tarafımızdan ayrı ayrı anlaşılıyor. Bir bi
nası olup da değil; mesken ayrıdır, bina ayrıdır. 
Mesken tâbiri oturmayı istihdaf eder, bina ise 
mülk sahibi olmayı istihdaf eder. Bir meskeni 
veya dairesi, bina apartman ise dairesi, bina 
müstakil bir ev ise ev... Bunu bir misalle ilerde
ki tatbikatı kolaylaştırsm diye açıklamak isti
yorum. I 

Şimdi Ankara'da bir evi olan vatandaş me
muriyeti dolayısıyle Kars'a tâyin edilse, Kars'ta 
kirada oturuyor ise orada bir meskeni olmayıp 
da bu işi dolayısıyle Kars'ta kirada oturuyor 
üse, Ankara'daki evini kiraya vermiş dahi olsa I 
vergi nispeti binde 4'tür. Metinde getirmek is
tediğimiz ayrıcalık budur, çok sarihtir, komis
yon görüsünün aynen kabulünü rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym, Güler, soru
lar var efendim. Buyurun Saym Ersoy. 

MEHMET ERSOY (Kütahya) — Saym Baş
kan, ücrete taallûk eden işi dolayısıyle dendiği
ne göre sadece memleketini, yani meskeninin bu- I 
lunduğıı yeri bırakıp çalışmak zaruretinde olan 
ücretli kişiler olmamalıdır. Meselâ, iş darlığı se
bebiyle veya herhangi bir felâketin akabinde 
birçok göçler olabilir. Bu arada küçük esnaf ve 
sanatkârların durumu... Meselâ bir terzi, bir 
kunduracı kendi memleketinden göç etmiştir, 
İzmir'e gidip çalışmak durumunda kalmıştır, gi
der kirada oturur, çalışır. Bu maddenin hükmü
ne asıl konulması lâzmıgelen bu nevi vatandaş
larımız girmemiştir. Şayet giriyorsa Sayın Ko
misyon Başkanından bu hususu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Bu nevi va
tandaşlar bu maddenin hükmüne girmemekte- j 
dir, sarih olarak" girmemektedir. Ücrete taallûk 
eden işi tabiri gayet sarihtir, işçi ya da memu
ru kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun Saym Aygün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Saym Başka
nım, maaş ücret tabirinin içinde midir? Millet- | 

— 480 
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vekili ödenekleri bu tabirin kapsamına girer 
mi? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, üc
ret tabiri maaş tabirinden daha geniştir, maaşı 
da kapsar. Milletvekili ücret ya da maaş alıyor
sa onlar da bu muafiyetten istifade eder. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun Saym Karaaslan. 

MEHMET KARAASLAN (Malatya) — Sa
yın Başkan, ben müşahhas bir sual sormak su
retiyle biraz da maddeyi vuzuha kavuşturmak 
düşüncesiyle sorumu tevdi ediyorum. 

Bir vilâyette iki şahıs düşünelim. Bunlardan 
birinin 8 ilâ 10 dairesi var, malî durumu da çok 
iyi. Fakat iki dairesini birleştirmiş bir kat ha
line getirmiş burada o'turuyor. Bu durumda mes
ken olarak kullandığı için binde 4 uygulanacak 
ama ötekisinin iki daireden ibaret bir çatı katı 
bir de normal dairesi olan bir şahıs düşünelim. 
Ücreti dolayısıyle bir başka yerde kira ile otu
ruyor, binde 4 nispeti bir dairesine uygulanacak 
mıdır? Zira maddenin başında bir mesken tabi
ri var. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim ba
şından beri arz ediyorum, bizim buradaki bin
de 4'lük muafiyet bir mesken için tanınmıştır, 
bu bitmiştir. Bir mesken için Türkiye sınırla
rı içinde on tane mülkü olup da ki, var ise, bu
nun birinde oturmasını kabul etmiş Komisyon 
ona binde 4'lük muafiyet vermiştir, dokuz ta
nesine muafiyet vermemiştir. Şimdi burada Sa
ym Karaarslan'm kurmak istediği sosyal adalet 
başından beri söylüyoruz bu vergi ile tahakkuk 
ettirilemez. Bir mesken için muafiyet tanınmış
tır, bu muafiyeti ücrete taallûk eden işi dola-
yısiyle başka yerde oturmaya mecbur olan va
tandaşlar için de tanımış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Yıldırım sorunuzu sorunuz. 

NAFİZ YILDIRIM (Diyarbakır) — Sormak
tan vazgeçtim Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Güler tamamdır efen
dim başka soru yoktur. 

Saym Karaarslan'a ait bulunan değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bir önerge 

göndermiştim, Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı bir önerge gön
dermiş bulunuyorsunuz, daha önce başka bir ar
kadaşımızın da zamanında verilmemiş olduğu 
için önergesini işleme koymadık, onun için si
zinkini de işleme koyamıyorum. 

(Demokratik Parti Grubu adına Oevat Ön-
der'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önder, kısaca 
olmak kaydı ile. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Bina Vergisinin nispetlerinin tanzimi şöyle bir 
seyir geçirdi, 8 nci maddenin tadilâtı. Kanun
da müterakki sistem kabul edildiği için binde 7 
ilâ binde 10 arasında idi. Hükümet, ki Sayın 
Bakan bu nispetler üzerinde ısrar ettiğini beyan 
ettiler bunu tekrarlamakta fayda vardır. Tasarı 
düz bir oran getiriyor, binde 8'i. Komisyon ise 
gayet isabetli bir karar ile ikili oran getiriyor, 
binde 6 ile binde 4'ü. Şimdi malumuâliniz Bi
na Vergisi beyan esasına istinadettirildiği için 
beyannameler alınmaktadır. Beyannameler alı
nırken yürürlükteki kanunun nispeti mükellef 
tarafından nazarı itibara alınıyor. Yani binde 
7 ilâ binde 10 nispetinde vergi alınacaktır diye 
mükellef matrahı ona göre gösteriyor. Yani bi
nanın vergi değerini, rayiç bedelini az vergi ̂ ver-
mek maksadı ile, bu bir psikolojik hadisedir, 
daha noksan göstermektedir. Beyannameler şa
yet bu nispetler, yani Komisyonun son kabul et
tiği nispetler binde 6 ile binde 4 kesinleştikten 
sonra alınmış olsa idi cari rayiç, vergi değeri, 
matrah daha yüksek gösterilecek idi, böylelik
le mükellef ürkütülmemiş olacaktı. Bu bakım
dan Maliye, ki burada ben Sayın Bakanı yeni 
vazifeye başladığı için mazur görmekteyim, ka
tiyen bir tarizim yoktur, Maliye burada yanlış 
bir uygulama yapmıştır. Kanunun nispetleri, 
yeni nispetleri çıkmadan beyanname almaya baş
lamıştır, bu. yanlıştır. Sayın Bakan buyuruyor
lar ki, biz bu müddetleri değiştirecek salâhiyeti 
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haiz değiliz. Öyle değildir, zannediyorum Sayın 
Bakan bu tasarının daha evvelki müzakerele
rinde bulunmadıkları için, iyi de meseleye nü
fuz edemedikleri için şu hususları gözden uzak 
tutmuşlardır. 1319 sayılı Kanunun 23 ncü mad
desinin son fıkrası ve 1416 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin son fıkrası müddetlerin değiştiril
mesinde Maliye Bakanlığına yetki vermektedir. 
Bu itibarla beyannamelerin alınması yanlış ol
muştur, mükellef tam rayici gösterememiştir, 
mükellef ürkütülmüştür. Sayın Bakan da Er
zurum hakkında vermiş olduğu misalle beni 
cerh etmiş değil, beni teyit etmiş durumdadır, 
Bu vesile ile bu hususları arz ediyorum, öner
gemde de iki binayı, ki Sayın Şensoy arkadaşım 
bir başka açıdan meseleyi ortaya koydular, köy
de evi bulunandan vergi alacaksınız, aynı şekil
de şehirde evi bulunandan kiraya vermeyenden 
de vergi alacaksınız. Bu doğru değildir, bu iti
barla bu önergeye iltifat edilmesi gerekmektedir 
saygı ile arz ederim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başka
nım, bu mealde bizim de bir önergemiz var, bir
leştirilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet var efendim, tamamiyle 
aynı mı? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) <— 'Hemen hemen 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hemen hemen olmaz, bu önerge
ye katılırsanız ikisini birlikte muamele yaparım. 
Birleştirilmesi diye bir şey yok efendim. Katılı
yor musunuz efendim? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim ikisi birlikte mu
amele görecek. 

Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Sayın Başkan, yürürlükte bulunan 1319 sayı
lı Kanuna ĝ öre verilmeye başlamış olan beyan
namelerin verme sürelerinin uzatılmasına hu-
kukan imkân olmadığını arz etmiştim. Sayın 
Önder görüşünde İsrar ederek kanunda böyle 
bir hükmün bulunduğunu ifade buyurdular. Ka
naatlerine şüphesiz ki herkes gibi ben de hürmet 
etmek durumundayım. Ayrıca benim durumumu 
izah etmek için yeni vazifeye başlamış bulun
mam dolayısıyle belki gözümden kaçmış olabi
leceğini ima ettiler, gözümden kaçmadığını açık-
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lamak istiyorum. Kanunda gerçi beyanname vsrrne 
müddetlerinin Maliye Bakanlığınca uzatılma im
kânı tanınmıştır. Fakat geçici 6 ncı madde okun
duğu. zaman görülecektir ki bu imkân Maliye 
Bakanına bir defa için tanınmıştır ve sayın se
lefim bu müddeti kullanmış bulunuyor. Beyan
name verme müddetini tekrar uzatmaya huku
ken ve maddeten imkân yoktur, tekrar arz ede
rim efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Tural sizin de önergede 
imzanız olduğu için soruyorum, aynı beyana iş
tirak ediyorsunuz. Sayın Önder tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi Sayın Tural ve Sayın 
işgüzar'm önergesi ile birlikte muameleye tabi 
tutacağım. Çünkü önerge sahibi arkadaşlarım 
Sayın. Önder tarafından verilen önergeye katıl
dıklarım belirtmişlerdir. 

Önergeyi aylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
EAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başka
nım, komisyona katılıp katılmadığımızı sorma
dınız ki? 

BAŞKAN —• Efendim Sayın Önder'in öner
gesi üzerine katılmadığınızı beyan ettiniz zaten. 
Sayın Önder... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUB-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim söylediniz bunu, rica 
ediyorum, oylama sırasında... 

GEÇİCİ: KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAJHMAN GÜLER (Devamla) — Zabıtları tet
kik edin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim şimdi susunuz lüt
fen... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Komisyon Başkanı sizden sordum, siz 

katılmadığınız için önerge sahibine de söz hak
kı doğdu, siz zabıtları tetkik buyurunuz. 

Efendim, değişiklik önergeleri bitmiştir, 4 
ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALİ USLU (Denizli) — Benim de bir öner
gem. vardı, ne oldu Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim ifade ettim yapılacak 
bir muamele yoktur. 

Efendim binde olarak okundu binde olarak 
Başkanlıkta ki örneğinde yazılıdır o şekilde çı
kacaktır tasarı Meclisimizden. 

19 . 6 . 1972 O : 1 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Aynı kanunun 9 ncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Mükellefiyefin başlaması ve bitmesi : 
Madde '9. —• 'Bina Vergisi mükellefiyeti : 
a) Bu kanun 'hükümlerine göre mükellefle

rin ıgenel beyana davet edildikleri tarihi, 
b) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 1 - 7 

numaralı 'fıkralarında yazılı vergi değerimi tadil 
eden 'sebeplerin doğması Ihalinde bu değişiklik
lerin vukuibulduğu, aynı maddenin 8 numaralı 
fJkras'nia yazılı halde ise mükelleflerin beyana 
davet edildiği tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takibeden bütçe yılından dtilbaren başlar. 
Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz İhale 

gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını 
kaşanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olay
ların vukubulduğu tarihi takibeden taksitten 
itibaren sonr. 'erer. 

Oturulması ve kullanılması kanunların ver
diği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların 
vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi daire
sine (bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen 
tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua jgel-
&&•[ 'tarihlerden sonra gelen taksitlerden iti-
!bar-3n, bu 'hallerin devam ettiği sürece alın
mam. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi aylarınıza 'sunuyorum. Kabul edenler... 'Ka
bul 'etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

6 neı maddeyi 'okutuyorum. 
Madde 8. — Aynı kanunun 10 ncu maddesi

nin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içimdeki bir 

mükellefe ait binalar aynı beyannamede birleş
tirilerek ibeyan 'olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde s'öz isteyen sa
yın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi ioylarmıza' sunuyorum. Kabul edenler... Ka
tili etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 -mv. maddeyi, 'okutuyorum. 
Madde 7. — Aynı 'kanunun 12 nci maddesi 

amğıda'id şekilde değiştirilmiştir : 
Mevzuat : 
Madde 12. —• Türkiye ISınırları içinde'; bulu

nan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
! Arazi; Vergisine tabidir, 
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Belediye sınırları içinde 'belediyece parsellen
miş arazi arsa sayılır. 

Belediye sınırları içinde veya dışında 'bulu
nan parsellenmemiş araziden (hangilerinin bu 
kanuna güre arsa sayılacağı Bakanlar (Kurulu 
Karan ile fbelli edilir. 

Aksine hüküm 'olmadıkça 'bu kanunun diğer 
maddelerinde yer alan arazi tâbiri arsaları da 
kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ... Yok. Değişiklik önergesi yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON (BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — İBir düzeltme
miz var efendim. Maddenin fbaşlığı «mevzuat» 
diye yazılmış, «mevzu» olacak efendim. 

BAŞKAN — Maddenin başlığındaki «mev
zuat» ibaresi matbuat hatası olması sebebiyle, 
maddî 'hata, baskı İhatası olması sebebiyle «mev
zu» olarak tashih edilmiş ve bu şekliyle oyları
nıza sunulmuş (bulunmaktadır. Maddeyi kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Aynı kanunun 16 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Geçici muaflıklar : 
Madde 15. — Aşağıda yazılı, arazi geçici ola

rak Arazi Vergisinden muaftır. 
a) Özel (kanunlarına igbre Devlet 'ormanla

rı dışında insan emeğiyle yeniden orman (haline 
getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 60 yıl; 

b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve eroz
yon gibi. sınırlayıcı tfoktörler sebebiyle kültür 
bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; 
bataklık, turbiyer, çorak, makilik, Çalılık, taş
lık ve sair haller dolayısıyle üzerinde tarım 
yapılamayan sahaların, ıslan tedbirleriyle yeni
den tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlar
dan gerekli 'şartları 'haiz olan arazide yeniden 
fidanla dikim 'veya aşılama veya yeniden yetiş
tirme suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçe 
meydana 'getirilmesinde azamî 15 yıl; 

d) 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, or
ganize sanayi bölgeleri için iktisabolünduğu ve
ya 'bu bölgelere talhsis edildiği kabul edilen ara
zi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı 
tarihe kadar.) 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazi
nin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş (ol

duğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı için
de bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin ta
yin olunan cihetlere talhsis edildiği yılı takibe-
den ıbütçe yılından başlar. İBütçe yılı içinde bil
dirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldı
ğı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. 
Bu takdirde bildirimin yapılacağı bütçe yılının 
sonuna kadar ıgeçen yıllara ait muafiyet hak
kı düşer. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet konu
su arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetlere 
tahsis edilmiş olup olmadığının şartları ile (c) 
fıkrasına jgöre geçici muafiyet verilecek haller, 
'bunların şartları 've muafiyet süreleri Tarım ve 
Orman bakanlıkları ile 'Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinin mütalaası alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığınca (belli edilir ve Bakanlar Kurulu 
'kararı ile yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen ar
kadaşları tespit edeyim efendim. Daha önce 
grup adına Sayın Önder söz istemişler; görüşe
cek misiniz efendim? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Görüşece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Açık oylama için oylarını kullanmamış sa

yın üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir; kutuları kaldırınız. 

Söz alan arkadaşlarımın sırasını okuyorum. 
Sayın Aygün, Sayın Ülker, Sayın Çolakoğlu, 
Sayın Akova, Sayın İşgüzar, Sayın Ata Topal-
oğlu. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; bu madde hakkında bir 
önerge de Başkanlığa takdim etmiş idim. Bu 
önergemde, Komisyonun yapmış olduğu deği
şikliklerin yerinde olmadığı kanaatini ileri sür
müştüm. Ancak, Komisyonda Maliye Bakanlığı
nın değerli teknisyenleri tarafından verilen iza
hat muvacehesinde, maddenin teknik zaruret
lerden doğduğu kanaatine vasıl oldum ve ayrı
ca da komisyonda bir ricada bulundum; o ri
cam da komisyon tarafından kabul olunarak 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği ki, bir meslek 
teşekkülüdür, maddeye ithal olundu. Bu itibar
la maddeyi yeı'inde bulmaktayım ve vermiş ol
duğum önergeyi de bu gerekçe muvacehesinde 
geri alıyorum. Saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN — Evst efendim, Sayın Aygün. ı 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Konuşmaya

cağım. 

BAŞKAN — Konuşumuyorsunuz. Sayın Ül
ker?.. Yok. Sayın Çolakoğlu?.. Yok. Sayın 
Akova. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan 
ben feragat ediyorum ve önergemi de geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Akova'ya ait değişiklik 
önergesi geriverilmiştir. Sayın işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem " 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 8 nci maddenin 
değişikliğe tabi tuttuğu 15 nci madde ile mem
leketimizde, özel kanunlarına göre Devlet or
manları dışında, insan emeği ile yeniden orman 
haline getirilmek üzere ağaçlandırılan araziler 
için 50 yıllık bir muafiyet getirilmiş bulunmak
tadır. 

Bu hususta Hükümet teklifinde Geçici Ko
misyon tarafından bir değişiklik yapılmamış ve 
her ikisinde de bu süre 50 yıl olarak kabul edil
miştir. Arazisini çok uzun süre beklemek zorun- | 
da kalacak olan arazi sahibini düşünmek elbet- I 
teki yerinde olur. Bu görüş altında hazırlanmış
tır bu kanun tasarısı. Yalnız, ağaçların yetişme 
süreleri nazara alındığında, özel kanunlarında 
da ormanlardan bahsedildiğine göre burada or
man ağaç türlerinin bulunduğu arazi kastedil
mektedir. Ağaçların idare müddetleri, yani ke
simlik çağma gelme süreleri çok uzun bir zama
nı kapsar. Bu süre ağaç türüne, iklime, toprak 
ekolojisine bağlıdır. Bu yönüyle kanun vazıı her 
şeyden evvel memleket şartlarını, gerçeklerini 
görmeye, bilmeye ve ona göre de kanun yap
maya mecburdur. Yurdumuzda her sene toprak 
kayması, sel basması olmakta, ziraat arazileri
miz tehlikeye maruz bulunmaktadır. Ormanları
mız az ve verimsiz, bakımsızdır. Açık sahaları
mız çok olmasına rağmen mülkiyet davası hal
ledilmediği için devam eden halk mülkiyet çe
kişmeleri yüzünden bu çıplak araziler Devlet 
tarafından ağaçlandırılamamaktadır. İşte bu 
kanunun geçici muaflıklarıyle ağaçlandırma teş
vik edilmekte, ormana değer verilmektedir. 
Yalnız, 50 senelik müddet asgarî süre olarak 
kabul edilmek mecburiyetindedir, insan emeğiy-1 

le ağaçlandırılacak arazide ağaçların gelişip sa
hibine gelir sağlayacağı bir süreyi esas almak 
zorundayız, insanlar ektiğini biçmek, diktiğini 
kesffiek isterler. Bu da iklim, toprak, agUç lürü-
ne göre değişir. Şayet kavak, meyva fidanı, zey
tin, fındık türleri kabul edilirse bu kânunun ge
tirmiş olduğu 50 yıllık süreyi kabul etmek müm
kündür. Ama, bunlar esasında orman ağaçları 
olarak kabul edilen neviden değildir. Bu bakım
dan da 50 yıllık süre çok azdır. Biz bugün 80 -
100 senelik idare müddetlerine tabi olan ağaç
ların bulunduğu bir ülkedeyiz. Bu bakımdan 
kanun maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 50 
yıllık sürenin asgarî 50, azamî 80 sene olarak 
değiştirilmesinin yerinde olduğu kanaatini taşı
yorum. Çünkü, demin arz ettiğim ağaç nevileri 
için 50 yıl doğrudur; fakat çam, köknar, sedir, 
meşe, kayın, karaağaç, dişbudak gibi esasmda 
vatandaşın verimsiz arazisini kıymetlendirmek 
için, ilerde kendisine büyük bir servet teşkil 
edecek olan bu ağaçlar için tahsis edilen arazi
nin asgarî 50, azamî 80 yıl vergiden muaf tu
tulmuş olması çok daha yerinde olur. 

Ayrıca (C) fıkrasında, teknik, ekolojik ve 
ekonomik bakımdan gerekli şartları haiz olan 
arazide yeniden fidanla dikim, aşılama vsya ye
niden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvalık, 
bağ ve bahçe meydana getirilmesinde azamî 15 
yıl süre kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım yeniden fidanla dikim 
suretiyle yetiştirme, meyvalık, ağaçlık, bağ vs 
bahçe meydana getirmek daima tekniğe göre 
değişmektedir. Ekonomiye ve ekolojik şartlara 
göre de değişir. Teknik iyi ise, ekonomik güç 
varsa, ekolojik şartlar, yani toprak, su ısı müsa
itse oradan yeniden yetiştirme kolaydır, çabuk 
olur. Aksi yerlerde bu süre uzar. Onun için bu 
hususta da asgarî müddetin maddede yer alma
sında fayda mülahaza etmekteyiz. Hükümet tek
lifinde 10 yıl azamî süre sayılmış, Geçici Komis
yon bunu 15 yıl olarak kabul etmiştir. Biz bu 
ikisini telif etmek suretiyle, asgarî 10, azamî 15 
dersek, mükellefler hem korunmuş olur, hem 
de şartlara göre, muhite göre kanun tatbik im
kânını bulmuş olur. Bu bakımdan bir değiştir
ge önergesini Yüce Meclise takdim ettik; iltifat 

| etmenizi istirham eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ^açık 
oylamanın sonuçlarını arz ediyorum. 

ti 
Pernişkler k#nun tasarısının açık oylaması

na 192 sayın üye katılmış, 169 kabul, 18 ret ve 5 
çekinser oy çıkmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
kanun tasarısının açık oylamasına 219 sayın 

19 . 6 . 1972 Ö : İ 

üye katılmış, 217 kabul, 2 ret oyu çıkmıştır. 
Açık oylamalar tekrarlanacaktır. 

Çalışma süremiz de dolmuş bulunmaktadır. 
20 Haziran 1972 Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 20,00 
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Dernekler kanun tasarısına verilen açık oyların sonucu i 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Aid Hıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsaımettin Usılu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcanı 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 192 

Kabul edenler .- 169 
Reddedenler : 18 
Oekhıserler : 5 

Oya katılımyanlar : 249 
Acık üvelikler : 9 

[Kabul 
öi/hat Bilgöhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdeni 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak ' 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Kunt ay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktemı ( 

Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Meşrut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

edenler] 
ÇORUM 

Yakup Çağlayan 
DENİZLİ 

Mehmıet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin. Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fetlmllah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îaımet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
i. Hüseyin Incioğlu 

Erdem Ocak 
Muhittin Saym 

GİRESUN ' 
Mustafa Kema'l Çilesiz 
Abdullah İzm en 
M, Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

TSPARTA 
Ali İhsan Balını 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türk ay 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Şevket, Ad al an 
Ali Nadlıi Erdemi 
Şinasi Osm a 
Ali Nakli Üner 
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KARS 
Lâtif Ak üzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzüllah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay îmer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycı oğlu 
Baha Müderrisoğlu 

Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahin>oğ-lu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahinı Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldan!ı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mcvlüt Oeaıkçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memdulı Ekşi 
Ham di Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki KÖseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
İl yas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhaııı Öztrak 

TOKAT* 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Ara/l 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güne** 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Kemal Ataman 
İbrahim Oüceoğlu 
Suna Tu rai 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Ak-ışık 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetiakaya 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

IZMlR 
Coşkun Karagözoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 
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-ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 

[Çekihserler] 
AYDIN I DENİZLİ 

M. Kemal Yılmaz | İlhan Acıkabil 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

[Açık üyelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

9 

MUĞLA 
Ali Döğcrli 
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Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve g'örevleri kanunu tasarısına verilen açık oyların sonucudur. 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Ali Kıza Güllü oğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinç er 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzını Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
fvonıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzını Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Suna TUral 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 219 

Kabul edenler : 217 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : Ö 
Oya katılmayanlar : 222 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem-
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim ökteım 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 

Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yaıkup Çağlayan 

DENIZLI 
İlhan Açıkalin 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Naci Gaciroğhı 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
İ. Hüseyin tncioğln 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgut a İp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Mehmet Yardımcı 
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ÎZMÎB 
Şevket Ad al an 
Sere I: Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osm a 
Kömal Önder 
Ali Nalki Ün er 

KARS 
Lâtif Aküzüın 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagun 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergim 
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Mustafa Kuıbilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Neea t i Jva 1 aycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz Öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Cağlar 
Hilmi Okçu 
Kâim il Sathin oğlu 

MÂRAŞ 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu-
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 
S ey fi Güneştan 
Abdv < kadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

- M U Ş 
Nimet Ağaoğlu 
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NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

NÎĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlıı 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAÖ 
Orhan Üztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Melım et ArsI antürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlıı 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlıı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mohmot Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kcvni Nedimoğlu 
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[Beddedenler] 
İSTANBUL I RÎZE 

Mehmet Ali Aybar J Sami Kumbasar 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

L 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

108 NOİ BİRLEŞİM 

19 . 6 .1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana

yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

X 2. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plan komisyonları raporları (1/623) (S. Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Mili et vekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve ıbu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinitı kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (>B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kafltan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(t>) bendinin değiştirilmesi hakkın'da kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezıgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 

nun 79, 80, 82 n>ci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/01)1, 
2/659, 2/066) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1072) 

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

X 4. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

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

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram-



lar ve genel tatiller hakkındaki Kamına 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29.12.1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
vo 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ım affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970. 
21 . 6 . 1.971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. •— İstanbul Milletvekili1 Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 1.14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

7. — Burdur Milletvekili1 Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan kan, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. (Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

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

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arfcadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarımın affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayılan : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

2 — 

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

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası üe 
cezalandırılmalan hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Baikanlığmca sağlık muayene fişi ve
rilmesi haMunda kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı-

! lan : 372 ve 372 ye 1 nci eık) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türik Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei mad-

I delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayılan : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki! Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin (tadiline dair kanun telklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci efe) (Dağıtma tarihleri: 6. 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

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

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Taîı-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nei maddeleri-



nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/tun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'am, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka-
U B S S 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plâm Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

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

sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

V 
tKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı •maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon rapora (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

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

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

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayım : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağılma tarihi : 
23.8.1971, ikiaei dağıtma tarihi : 29.11.1871) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 

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

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

23. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5.1972) 

24. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He-



(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

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

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 2'3 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
1% sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

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

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

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

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin m e r t a e 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 

ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'deoı doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğiu, Hanımdan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

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

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Anıkara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı: 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

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

17. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 



değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki1 Kanu
nun 38 nc-i maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı î l İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Milllî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

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

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1 9 7 2 ) 

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

24. — Artvin ili Borçka ilçesi GKineşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 

sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51/1) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

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

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

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

28. ^ - Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı": 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/810) (S. Sayısı : 062) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 11972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

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



31. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lıı Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : C64) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

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

33. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

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

X 35, — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 .1972) 

X 36. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü kon&suTidaki kararların tanınması ve tenfi-
zime ilişkin Sözleşmelin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 37. — XXXVH sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maldye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

X 38. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 23 . 8 . 1961 tarihli 

ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

39. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1&72) 

40. — Umumî Hıfzıssılıha Kanununun 282 
nei maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6.1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 41. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

42. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nei maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

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

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

45. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile .hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nei maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklen-mesi&e dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 .6 .1972) 

X 46. — Sosyal Hizmetler Kurumu kamın ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos-



yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ba
ğı p Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

47. — Ruhsatsız Tabanca taşıyıp, 6136 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay ha
pis ve 416.60 TL. para cezasına hükümlü Bekir 
oğlu 1941 doğumlu Ayşe'den olma, Taşova'nın 

Şehli köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel 

hakkında Özel Af Kanunu tasarısı ve Adalet 

Komisyonu raporu (1/669) (Ş. Sayısı : 697) 

(Dağıtma tarihi : 15 . 6.1972) 





Dönem : 3 / I *ğ 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 1 / 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve v&* 
zifelerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 

komisyonları raporları (1 /365) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 7 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-1061/5300 

MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku 
rulunca 16 . 7 . 1970 tarihinde kararlaştırılan, «Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin birinci fücrası (K) bendinde değişiklik yapılması hakkında kanutn tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

ıRaışhalkjaın 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve vazifelerine dair 2 . 7 . 1951 
tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası (K) bendinde değişiklik yapılması 

hakkın'da kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

Son yıllarda, turizm hareketlerinin yoğun bir sekilide artışı karşıjsı<nlda eski eserlerimizin de-
ğeırleri de aynı oranda artmış bulunımıalktaidır. Bu hususu dikkate alan Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınım, Eski Eserler ve Anutlar Yüksek Kuruluna aslî üye olmasını 
sağlıyacaik sekilide, 5805 sayılı Kanunun! 2 nci maddesinin birinci fıkrası (K) bendinlde değişiklik 
yapılmasını, 1969 tedbirler böUümüınıde önigiönmüştür. 

Kanun tasarısı da bu maksadı temin etlmek üzere hazırlanmıştır, 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 18 . 5 . 1971 
Esas No. 1/365 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıltlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 
1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası (K) bendinde değişiklik yapıl-
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ması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Tümü üzerinde cereyan, eden müzakereler neticesinde; gerekçede de sarahaten belirtilmiş ol
duğu üzere, son yıllarda yurdumuzda iç ve dış t ır izm hareketlerinin ariümış olması sebebiyle, esiki 
eserlerimiz de o nisbetlte değerlenmiş bulunmakta;lir. 

İlgili Bakanlıklar arasındaki koordinasyon ile alınacak 'tedbirleri temin etmek ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının da Eski Eıserler ve Amutlar Yüksek Kuruluna aslî üye •olmasını sağlamak ga
yesiyle 5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki (K) bendi, mevzuuıbahiıs husuJ 
sun husulüne imkân vermek <maksadiyle hazırlan niş bulunan tasarı, prensip itibariyle uygun mü
talâa olunarak, Kotmiısyionumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Turizta ve Tanıtma Komisyonuna tevdi buyurulımak üzere Yükfeek Başkan
lığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı Baışkanvekili Sözcü Kâtip 

Yozgat - Eskişehir Kütahya Denizli 
2. H. Akdoğan 8. Asbuzoğlu A. F, Azmioğlu A. Uslu 
'Gıümüşano tamir Kırşehir Konya 

M. Kaırairnaın T. Orhon C. Eroğlu O. Okay 
imzada (bulunamadı 

Rize! Tunceli 
ıS. Z. Köseoğkt H. Yenipmar 

Irazıaldla (bululnjaımıaıdı 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Millet MecUsi 
Turizm ve Tanıtma ' 29 . 7 . 1971 

Komisyonu 
Esas No. : 1/365 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanıp incelenmek üzere Kondisyonumuza havale buyrulan (Gayrimenkul Es
ki Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair ve 2 Temmuz 1951 tarihli ve 
5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde değişiklik yapılması hakkında) 
kanun tasarısı ve gerekçesi, Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde, Komisyonumuzca 
incelendi. 

Gerekçece arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
'Gerçekten, yurdumuzda yeni yeni kurulup gelişmekte olan turizm endüstrisinin taşıdığı önem, 

turizm, potansiyelinde her geçen gün açıkça görülen memnuniyet verici .artı 5805 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan kurulun bünyesinde buna paralel bir değişiklik yapılmasını zaruri kılmıştır. 

Ancak, tasarının Komisyonumuza intikal eden şekli ile gerekçede açıklanan ve beklenen neti
cenin sağlanıamıyiaıcağı da bir gerçektir. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, memleketin değişen ve gelişen şartları
na, bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına ilim ve sanattaki, gelişme ve ileri anlayış seviyesine uy
gun bir bünyeyi elde etmek ve çalışmalarını bu görüşlerin ışığı altında, memleket realitelerini 
de göz önüne alarak değerlendirmek: durumundadır. 

îşte bu sebeplerle, kanun tasarısının birinci maddesiyle getirilmek istenen değişikliğin, metin-

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 417) 
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de olduğu gibi sadece yürürlükte bulunan ikinci maddenin birinci fıkrasına inhisar ettirilmesi, 
gerekçenin de, gerçeğin de tam karşılığını ifade etmiyecekjtir. 

Bilindiği üzere, 5805 sayılı Kanunun çıkarıldığı 1951 yılında, Türkiye'de ne turizm, konusu bu 
derece önemli bir konu, ne plânlama hizmetleri bugünkü anlayış ve işleyişe sahip ve ne de bu 
hizmetlerle uğraşan veya kurul çalışmaları ile yakından ilgili bulunan Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı îmar ve İskân Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı gibi kuruluşlar mevcut değildi. 

Eski Eserler ve Anıtlarla ilgili hizmetler Millî Eğitim Bakanlığından yeni kurulan Kültür Ba
kanlığına, İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarından da İmar ve İskân Bakanlığına intikal etmiş, 
yeniden meydana gelen veya son yıllarda değişen şartlar Turizm, ve Tanıtma Bakanlığını da bu 
konu ile ilgilendirmiş bulunmaktadır. 

Gayrimenkul Eski Eserlerimizi ve Anıtlarımızı turizm açısı dışında görüp değerlendirmek, bu 
iki konuyu birbirinden koparıp ayırmak elbette mümkün değildir. Bu kenetlenmeyi sağlamak, ya
kın işbirliğini meydana getirmek ise tasarıda sözü geçen kurula bir tabiî üye eklemekle kabil ola
mayacaktır. 

Turizmin, millî plânda da, diğer plânlama hizmetleri içerisinde de belirli bir yeri vardır ve ol
malıdır. Bunun gibi, yurdumuzun dört budağına dağılmış, her beldesinde birer sanat âbidesi ola
rak müstesna bir yer işgal etmekte olan eski eserlerimizin ve anıtlarımızın tesbitinde, korunmasın-
da, civarı ile birlikte ele alınarak etüt edilip değerlendirilmesinde de plânlamla hizmetlerinin ro
lü ve önemi küçümsenemez. 

Yurdumuzda 1 500 kadar belediye kuraljmuştur. Pek yeni olan az bir miktarı hariç, bütün bu 
belediyelerin hepsinin haritası ve imar plânı yapılmış, yaptırılmıştır. İmar işleri bu plânlara da
yanılarak yürütülmektedir. 

Belediye sınırları dışında mücavir saha planlanması, bâzı büyük merkezlerimizde de metropo
liten plânlama çalışmaları ele alınmış, bir hayli geliştirilmiştir. Bütün bu çalışmalar, Türkiye be
lirli bölgelere ayrılariak ve bunların ayrıca alt bölgeleri de tesbit edilerek yapılmış, devamdı revize 
dilen bölge plânlama çalışmalarının verilerine uygun olarak ve esasen bu maksatla kurulmuş bu
lunan teknik bir bakanlıkça süratle gerçekleştirilmektedir. 

Bölge plânlama çalışmalariyle, mücavir saha ve metropoliten plânlama çalışmalarını, şehir 
ve kasaba imar plânlarını, diğer yerleşme ünitelerine ait plânları ve bunların bir parçası olan 
turizm ve sanayi bölgeleri plân ve plânlamalarını birbirinden ayrı mütalâa, etmek, belli bir kopuk
luk meydana getirerek, ayrı ayrı ele alınabileceğini, dğerlendirilebileceğfcıi sanmak, mümkün de
ğildir, bugünün ve geleceğin plân ve plânlama anlayışı ile bağdaştırılması kabil olamaz ve çok 
yanlış bir tutum ve davranışa meyletmek olur. Zira bunlar, birbirlerinin devamı, sadece mikyas
ları değişen ayrılmaz birer parçası ve konu ile ilgili prensiplerin ayrı mikyaslarda kâğıt üzerine 
intikal ettirilmiş perspektifleridir. 

25 ilimizin denizle doğrudan ilişkisi bulunduğu, 15 kadar ilimizin il sınırları içinde veya biti
şiğinde göllerin yer aldığı, hemen bütün illerimizden ırmak, nehir veya çayların geçtiği dikkate 
alınıp, Türkiye'mizin turistik değeri haiz ve değerli tarihî eserlere sahip en az 60 kadar il, yüz
lerce ilçe merkezi olduğu göz önünde tutulursa, bu konudaki görüşün, hele memleketimiz için 
isabeti, her halde münakaşaya yer vermiyecektir. 

Şu halde plânlama hizmetleri ile, eski eserler ve anıtlar ve turizm arasınd'aşi yakın bağlılığı 
bu şekilde açıkça belirttikten sonra kolayca denilebilir ki, tarihî eser bakımından dünyanın en zen
gin ülkelerinden biri olan Türkiye'miiz, tarihî ve de tabiî anıtları ile dünya klasmanındaki yerini al
mış bulunan memleketimiz, plânlama hizmetlerinin ele alınmasında, değerlendirilmesinde, onan
masında, uygulaması ile denetiminde ne derece titiz ve dikkatli davranılırsa, bu tarihî değerini, 
çeşitli medeniyetlerin gözle görünür eşsiz güzelliklerini o derece de başarı ile koruyabilecektir. 
Uygulamanın realitelere uygunluğunu sağlıyan anafaktörü, her şeyden önce plân kararlarındaki 
isabette aramak lâzımgelir. Bölge plânlama çalışmalarının ışığı altında ve bu çjalışmjalarm devamı 
olarak geniş ve yetkili bir kadro ile düzenlenmekte olan ve yukarda sıralanan bu plânlar, gayri-
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menkul eski eserlerimize ve anıtlarımızla önemine uygun şekilde yer verilen ve civarı ile bir bütün 
olarak değerlendirilmesini sağlıyan fizikî ve aynı zamanida hukukî birer belgedir. 

Memleketimizde şehir ve kasabaların harita, ve plânlarını yapmak veya yaptırmak, bu plânla
rın uygulanmasında malî ve teknik sahalarda belediyelerimize, her türlü altyapı hizmetleriyle çe
şitli tesislerin kurulmasında da bütün mahallî idarelerimize en büyük yardımcılık görevini yük
lenmiş olan İller Bankası, bilindiği gibi ilk kuruluş yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı bir kuru
luş iken ve henüz o tarihlerde gelişmemiş plânlama hizmetleri de adı geçen bakanlıkça yürütül
mekte iken, 3611 sayılı Kanunla bu hizmetler, önceleri Bayındırlık Bakanlığına verilmiş ve bir 
süre de bu şekilde yürütülmüştür. 

Daha sonra, plânlama hizmetlerinin merkezî idare adına belirli bir bakanlıkça yürütülmesi, uy
gulamanın denetiminin aynı bakanlık tarafından yapılması, böylece bütün plânlama hizmetlerinin 
tek elde ve yeteri kadar teknik güçle takviye edilmiş bir bakanlıkta toplanması lüzum ve ihtiyacı. 
7116 sayılı Kanunla İmar ve İskân Bakanlığının kurulmasını gerektirmiştir. Adı geçen bakanlık 
bu maksada uygun olarak, bölge plânlama çalışmalarından başlıyarak, gerek plân öncesi çalış
malarını, gerekse plânlamanın her çeşidinde ve her safhasındaki çalışmalarını, bizzat yapmak, 
yaptırmak, değişiklik tekliflerini incelemek, değiştirmek, bütün bunları onaylamak, uygulamasına 
geçilmesini sağlamak, uygulamak veya uygulatmak, gerekli denetime tabi tutmak gibi hizmetleri 
belirli bir nizam içinde Türkiye çapında gerçekleştirmektedir. Bu maksada ulaşması için, kendi 
bünyesi içerisinde teçhiz edilmekle beraber, 1958 yılında İller Bankasının da bu bakanlığa bağ
lanması ile yeteri kadar güçlenmiştir. 

Bu açıklamalardan sonra, yeni yapılan plânlarda da, sık sık vukubulan plân değişikliklerinde 
de, eski eserlerimizin ve anıtlarımızın lâyıkı veçhile korunmaları, değerlendirilmeleri lüzum ve 
zaruretinin plâncı kuruluş ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun yakından 
irtibatlandırılmalarmı zaruri hale getirdiğini bir defa daha tekrarlamak her halde faydalı ve ye
rinde bir davranış olacaktır. 

İşte, etraflıca açıklanan bu sebepler yüzünden ve tasarının gerekçesinde belirtilen, varılmak is
tenen neticenin elde edilmesini mümkün kılmak üzere, 5805 sayılı Kanunun 2 nei maddesinde ya
pılması istenilen değişikliğin, diğer maddelerle de yakın ilgisi görülmüş ve bu yüzden 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerde değişiklik yapılması, ayrıca uygulamada çıkabilecek aksaklıkları, güçlükleri gider
mek için tasarıya bir de (Geçici madde) eklenmesi yerinde mütalâa olunmuştur. Tabiatiyle ka
nun tasarısının başlığının da bu değişikliklere paralel olarak değiştirilip düzeltilmesi yoluna gidil
miştir. 

Maddeler : 
1 nei madde ile değiştirilen 2 nci maddede yapılan değişiklik yukarda açıklanan esprinin tabiî 

neticesidir. 
Hizmet değişikliğine paralel olarak ve çalışmalara turizme dönük bir veçhe vermek aynı za

manda kurul kararlarının uygulamasiyle çok yakından ilgili iki kuruluşun koordinasyona katıl
malarını, kendi hizmetleri ile kurul kararları arasında koordinasyonu sağlamalarını mümkün kıl
mak maksadı ile, bu konuda fonksiyonu kalmamış olan İçişleri ve Bayındırlık bakanlıkları tem
silcileri kaldırılmış, yerine İmar ve İskân Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı alınmıştır. 
Son defa Bakanlar Kurulunda yapılan değişiklikle değerlendirilerek, Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğünün bünyesinden alındığı Millî Eğitim Bakanlığı yerine Kültür Bakanlığına yer 
verilmiştir. 

Yeni yeni açılan ve açılacak olan üniversitelerin durumu ve kurul üye sayısını toplanması güç 
bir miktara yükseleceği de göz önüne alınarak, kurul üye sayısı 17 olarak dondurulmuş, üyelerin 
seçim şekli yeni bir esasa bağlanmıştır. Üyelik vasıfları üzerinde de durulmuş, ayrıca kurulun da
ha aktif ve verimli bir hale getirilmesi düşünülmüştür. 

Sanat dalları arasına turizm de dâhil edilmek suretiyle 6 anasanat dalı tesbit olunmuş ve bu 
şekilde kanunun öngördüğü her sahadan, yeni 6 ayrı daldan mütehassıs üyenin kurula girmesi 
sağlanarak, eski kanun metnindeki bu boşluk doldurulmuştur. 

Millet İMecltei (S. (Sayısı : 417) 
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3 ncü maddede yapılan değişiklikle, kurul üyeliğinin daimîliği kaldırılmış, daha rantabİ ve ger
çekçi bir çalışma sağlanması öngörülmüştür. 

Kurul üyeliği, kaydı hayat şartiyle muhafaza edilen bir paye olmaktan çıkartılarak, kurula 
bir defa üye olan ve fakat yıllar sonra çalışmalarının verimi kalmıyan üyelerin yerine, daha dina
mik, daha enerjik ve daha verimli yeni değerlerin getirilmesine imkân verilmesi yerinde görül
müştür. 

Kurul toplantılarının, memleketin realitelerine, şart ve imkânlarına daha uygun, en müsait yer
de ve en isabetli kararlara imkân veercek şekilde yapılması fikri esas alınmıştır. 

Ayrıca yapılan düzeltmelerle maddeye vuzuh verilmiştir. 
4 ncü maddede yapılan değişiklik yönetmelik hazırlanmasiyle ilgili hükümleri getirmektedir. 

Böylece 2 nci ve 3 ncü maddelerdeki değişiklikler de göz önüne alınarak, yürürlükteki kanun 
metnindeki boşluklardan birinin daha doldurulması yoluna gidilmiştir. 

2 nci madde ile kanuna eklenmesi istenen geçici madde, yukarda da açıklandığı veçhile, bir inti
kal maddesi hüviyeti arz etmekte ve uygulamaya ışık tutmaktadır. 

Diğer iki madde yürürlükle ilgilidir. 
Millî Eğitim Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
Konya Kütahya Muğla 

B. Müderrisoğlu î. Ersoy A. Döğerli 

Kocaeli Balıkesir Ankara 
8. Yahşi K. Erdem t. Cüceoğlu 

Muğla Afyon K. İstanbul 
M. Akarca S. Mutlu T. Erer 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/365 
Karar No. : 32 

Yüksek Başkanlığa 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vıazifelerine dair 2 Temmuz 
1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrası (K) bendinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı, Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde Koanisyonumuzca 
incelendi. 

Tasarıya Turizmi ve Tanıtma Komisyonunca verilen şekil benimseneılek. görüşmelere bu metin 
esas olarak alınmasına Komisyonca karar verilmiştir. 

Tasarıda Turizm ve Tanıtma Komisyonunun yaptığı değişikliklere ve metne verilen yeni şekle 
Komisyonumuz da genel o'laraik katılmış, adı geçen Komisyon raporunda yer verilen hususlar 
aynen benimsenmiştir. 

Ancak, metinde bâzı küçük düzeltmeler yapılarak kanunun daıha vazıh ve işler hale getirile
bileceği kanaatine varılmıştır. 

IBU cümleden olarak, 
1. Madde ile değiştirilen 2 nci maddede sıralanan genel müdürlerin bağlı oldukları bakanlık

ların da açıklanması, birer üye seçecek bakanlıklar arasına Millî Eğiıtüm Bakanlığının da ilâve 

İstanbul 
L. Yufdoğlu 

İstanbul 
N. Tokgöz 

18 . 8 . 1971 

Millet Meclisi (S. ÎSayısı : 417) 



edilmesi, bu suretle taıbiî üyeler dışında, bakanlıklarca seçilecek üyelerim adeddnin 5 e çıkarılması 
Ve buna ımulkaibil kurulca seçilecek üye adedinin de 3 ten 2 ye indirilerek, kurul üye tamsayısının 
yine 1(1 olarak tesbitii yerinde görülmüştür. 

iDeğiiştirilmek istenen 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki üye tamsayısı yerine, hakkında işlem 
yiapıl'âcak üyelerden artakalanların tamsayısının, üçjte iki tesıbiitinde esas almımasmın ve aynı mad
denin son fıkrasındaki (Bakanlık izni) kaydının mestinden çıkartılmasının daha uygun olacağı dü
şünülmüştür. 

Yine değiştirilmesi öngörülen 4 ncü maddede yer alan • "bakanlıklar arasına, 2 nci maddede ya
pılan değişikliğe paralel olaralk Millî Eğitim Bakanlığı da dâhil edilmiştir. 

Kanun tasarısının Turizm ve Tanıtma Komisyonunca hazırlanan metni, yukarda açıklanan de-
ğişüklliklerle Komisyonumuzca uygun görülmüş olmakla, bu tasarı ile yeni ve dinamik bir veçhe 
verilmek istenen kurul çalışmalarının düzenlenmesini ve böylece varılmak istenen maksada biran 
önce ulaşılmasını sağlamak için Genel Kurulca öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzerle Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor sözcüsü 
İstanbul Afyon Çanakkale Kocaeli 

M. Yardımcı H. Hamamcıoğlu Z. Gülsen 8. Yahşi 

Rize (Malatya Gaziantep Trabzon 
H. B. Albayrak 1. Şengüller M. Kılıç M. Aslantürk 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 417) 
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Hükümetin teklifi 

Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkili
ne ve Vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarih ve 5805 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin bi
rinci fıkrası (K) bendinde de
ğişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu Teşkiline ve Vazi
felerine dair 2 Temmuz 1951 ta
rih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fık
rası (K) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«K) Vakıflar Genel Müdü
rü, Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürü, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı Turizm Ge
nel Müdürü bu kurulun tabiî 
üy eslidirler.» 

Turizm ve Tanıtma Komisyo-
nunun deği§ıtiriş ıneifeni 

Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Teşki
line ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarihU ve 5805 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler ya^ 

puması hakkında kanun 
tasarm 

MADDE 1. — Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu teşkiline ve vazife
lerine dair 2 Temımuz 195:1 ta
rihli ve 5805 sayılı Kanunun 
2, 3 ve 4 mcü maddeleri aşağı-
ıdaJki şekilde değiştirilımiştir : 

Madde 2. — Bu kupıl; 4 ü 
tabiî üye ve geri kalan 18 ü 
de seçilnmek suretiyle gelmiş 
17 kişiden ibarettir. 

Vakıflar Genel Müdürü, 
Eski Eserler ve Müzeler Ge

nel Müdürü, 
Plânlama ve İmar Genel Mü

dürü ile 
Turizim Genel Müdürü bu ku

rulun tabiî üyesidirler. 

Vakıflar Genel Müldürlüğün-
ce, KüMr Bakanlığımca, İmar 
ve İskân Bakanlığınca ve Jıu-
rizm ve Tanıtıma Balkanilıığınca 
seçilecek 'birer üye, 

Talbiî üyelerle yukarda be
lirtilen Genel Müdürlükçe ve 
'bakanlıklarca seçilen üyelerin, 
üniversitelerce gösteril e c 'e k 
adaylar arasından seçecekleri 6 
üye, 

Ve yukarda gösterilen 14 
üye tarafından ayrıca seçtile-

Miıllet Meclisi ı(S. Sayısı :417) 

Millî Eğitim Komi&yo&unuıl 
değiştiril metni 

Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Teşki
line ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarihli ve 5805 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler ya

pılması hakkında kanun 
tasarm 

MADDE 1. — Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Teşkiline ve vazifelıeri-
ne dair 2 Temmuz 1951 tarihli 
ve 5805 sayılı Kanunun 2, 3 
ve 4 ncü maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bu kurul; 4 ü 
tajbdî üye ve geri kalan 13 ü de 
seçilmek suretiyle gelmiş 17 ki
şiden ibarettir. 

Vakıflar Genel Müdürü, 
Kültür Bakanlığı Eski Eser

ler ve Müzeler Genel Müdürü, 
İmar ve İskân Bakanlığı Plân
lama ve İmar Genel Müdürü 
ile Turiztm ve Tanıtma Bakan
lığı Turizim Genel Müdürü bu 
Kurulun talbiî üyesidirler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce, Millî Eğitim Bakanlığınca, 
İmar ve İskân Bakanlığınca 
Kültür Bakanlığında ve Turizm 
ve Taniftnıa Bakanlığınca seçi
lecek birer üye, 

Talbiî üyelerle yukarda belir
tilen Genel Müdürlükçe ve ba
kanlıklarca sekilen üyelerin, 
üniversitelerce gösteril e c e k 
adaylar arasından seçecekleri 
6 üye, 
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Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunun değiştirdş metni 

celk 3 üiye kurulun diğer üye
lerini teşkil ederler. 

Kurula seçilimek suretiyle 
igireeek üyelerin1 yülkısek tahsilli 
olmaları, arkeoloji, tarih, sa
nat tarihi, mimarhk, şehircilik 
ve turizm sahalarının birimde 
veya birkaçımda temayüz etîmiş 
ve bu sabalarda etütler yapa--
rak eser vertmiş, kimseler ara
sından seçilmeleri şarttır. 

Vakıflar G-enel Müdürlüğün
ce ve adı geçen Bakanlıklarca 
seçilecek üyelerin bu kuruluş-
latrkla görevli olmaları gerek
mez. 

Üniversitelerce gösterilecek 
adayların ilse., her birimin yu-
ıkaridıa belirtilen ayrı bir sanat 
'dalınıda ve istenilen vasıfları 
haiz olması ve her halde aday 
gösterildiği üniversitenin öğre
tim kadrosunda görevli bulun
ması lâzımıdır. Bu sıfatları so
na eren, her ne sebeple olunsa 
olsun üniversiteden ayrılan ve
ya emekli olanların üyelik sı
fatları da düşer. Üniversiteler, 
her sanat dalımdan ancak bir 
aday geçebilirler. Bulamadık
ları dallarda aday göstermek 
'mecburiyetleri yoktur. 

Kurulca seçilecek 3 üye lü
zumlu görülen sanat dalların
daki boşlukları doldurmak üze
re seçilirler.) 

'Madde 3. — Tabiî üyelerin, 
yukarıda belirtilen asil memu
riyetleri devaımmıca Kurul üye
likleri de devam eder. 

Diğer üyeler 5 yıl için/ seçi
lirler. Süresi dolan bir üyenin 
tekrar seçilmesi mümkündür. 

Tabiî üyeler dışındaki üye
lerden çalışmalara faydalı ola-

MMlöt Meclisi <(S. »ayısı : 417) 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni 

Ve yukarda gösterilen lö üye 
tarafından ayrıca seçilecek 2 
üye Kurulun diğer üyelerini 
Iteşikil ederler. 

Kurula seçilmek suretiyle gi
recek üyelerin yüksek tahsilli 
olmaları, arkeoloji, tarih, sian-' 
at tarihi, mimarlık, şehircilik 
ve turizm sahalarının birinde 
veya birkaçında temayüz etmiş, 
ve bu sahalarda eütler yapa
rak eser vermiş kimseler ara
sımdan seçillmıeleri şarttır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce ve adı geçen bakanlıklarca 
seçilecek üyelerin bu kuruluş
larda görevli olmaları gerek
mez. 

Üni ve r-sit elerce g ösiüeıril ec ek 
adayların ise, her birinin yu
karda belirtilen ayrı bir sanat 
dalında ve istenilen vasıfları 
'haiz olması ve her halde aday 
gösterildiği üniversitenin öğre-
'tiım kadrosunda görevli bulun
ması lâzımdır. Bu sıfatları so
na eren, her ne sebeple olur
sa olsu'nı üniversiteden ayrılan 
veya emekli olanların üyelik 
sıfatları da düşer. Üniversite
ler, her sanat dalından ancak 
bıir aday seçebilirler. Bulama
dıkları dallarda aday göster-
ımek mecburiyetleri yoktur. 

Kurulca seçilecek 2 üye, lü
zumlu görülen sanat dalların
daki boşlukları doldurmak üze
re seçilirler. 

Madde 3. — Taibiî üyele
rin, yukarda belirtilen asil me
muriyetleri devaımmea Kurul 
üyeleri de devam öder. 

Diğer üyeleır 5 yıl için seçi
lirler. Süresi dolan bir üyenin 
tekrar seçilmesi mümkündür. 

Taibiî üyeler dışındaki üye
lerden çalışmalara faydalı ola-
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Hükümetin teklifi Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunun değiştiriş metni 

madıklarma kanaat getirilen 
veya Kurul çalışmalarının cid
diyetiyle bağdaşmıyan davra
nışları teslbit olunanların üye
lik sıfatları, üye tamsayısının 
en az 2/3 nin bu yolda karar 
vermesi halinde, kurulca kal-
dırılaibilir. 

Bu şekilde Kurul üyeliğinden 
çıkarılan, ölen, is)tifa eden, ma-
zereteiız olarak üötüste 3 top
lantıya veya aynı takvim yılı 
içerisinde 6 toplantıya kaıtıimı-
ja!u üyelerin yerine 2 nei mad-
delde belirtilen usule göre ye
nileri seçilir. 

Kurul üyeleri kenldi arala
rından, oy çıolkluğu ile bir baş
kan ve bir başkanvekili seçer
ler. 

Kurul, üye adedinin en az 
2/3 siyle 'toplanır ve yoğunluk
la karar verir. 

Kurul çalınmaları genel ola
rak Ankara'da Kültür Bakan
lığınca belirtilen yende yapılır. 
Ancak, eserin bulunduğu yerde 
toplantı yapılması gerekli gö
rüldüğünde, bu hulsuls Başkan-" 
lık Divanının kararına ve Ba-
ikanlığın iznine bağlıdır. Bu 
takdirde toplandı yeri ve gün
demi bütün üyelere en az bir 
hafta önce yazı ile bildirilir. 

.Madjde 4. — Bu kanuna gö-
<re yapılacak aday tesibitleri, 
üye seçimleri, aday ve üyeler
de aranacak diğer vasıflar, top
lantılar, alınacak kararlar ve 
ıbu kararların uygulamaya inti
kalini gösltereto esaslar ve uy
gulama ile ilgili diğer husus
lar, bu kanunun yayımını ta-
ıkibeden 3 ay içinde Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün, İmar ve 
İskân Bakanlığının ve Turizm 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni 

madıklarına kanaat getirilen 
veya Kurul çalışmalarının cid
diyetiyle bağdaşmıyan davra
nışları teslbit olunanların üye
lik sıfaltları, haklarında işlem 
yapılanlar dışında kalan üyele
rin en az 2/3 nin bu yolda ka j 

rar vermesi halinde, Kurulca 
ıkaldırılaibilir. 

Bu şekilde Kurul üyeliğin
den çıkarılan, olein, istifa eden, 
'mazeretsiz olarak üst üste 3 
(toplantıya veya ayni takvim 
yılı içerisinde 6 toplantıya ka-
tılmıyan üyelerin yerine 2 nei 
maddede belirtilen usule göre 
yenileri seçilir. 

Kurul üyeleri kendi arala
rımdan, oy çokluğu ile bir baş
kan ve bir başkanvekili seçer
ler. 

Kurul, üye adedinin en az 
2/3 siyle toplanır ve çoğunluk
la karar verir. 

Kurul çalışmaları genel ola
rak Ankara'da Kültür Bakan
lığınca belirtilen yerde yapılır. 
Ancak, eserin bulunduğu yer
de toplantı yapılması gerekli 
görüldüğünde, bu husus Baş-< 
kanıBk Divanının kararına bağ
lıdır. Bu takdirde toplantı ye-
ıri ve gündemi bütün üyelere en 
ıaz bir halita önce yazı ile bil
dirilir. 

Madde 4. — Bu kanuna 
'göre yapılacak aday tesibitleri, 
üye seçimleri, «aday ve üyeler 
ide aranacak diğer vasıflar, top-
lanitılar, alınacak kararlar ve 
hu kararların uygulamaya inti
kalini gösteren eserler ve uygu
lama ile ilgili diğer hususlar, bu 
kanunun yayımını takibeden 
3 ay içinde Vakıflar Genel, Mü
dürlüğünün, Millî Eğitim Ba
kanlığının, İmar ve İskân Ba-

Millet Meclisi <S. Sayısı : 417) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

Turizm ve Tanıtıma Komisyo
nunun değiştiriş metni 

ve Tıa'ntutma BalkanlıMarının da 
'görüşleri alınarak, Kültür Ba
kanlığında hazırlanacak yönet-
ımıelikitie belirtilir. 

Kurul da, kemdi bünyesi için
de işlerini düzenlemek ve bu
nu yukarda belirtilen yöneitıne-
ıliığe aykırı olmamaik şartiyle 
'bir İç Hizmet Yöue-tlmeliiğin'e 
bağlamak yetkisine sahiptir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
aşağıdaki geçici madde eiklen-
ımiştir : 

GEÇİCİ MADDE — 2 Tem
muz 1951 tarihli ve 5805 saydı 
Kanunun 2, 3 ve 4 nioü maddele
rinde bu kanunla yapılan deği
şikliklere göre Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yük-
isek Kurulu yeniden teşkil olu
nur ve Kültür Bakanlığının da
veti üzerime, bu kanunun yayl
ımımdan altı ay sonraki ilk Pa
zartesi günlü birinci toplantısını 
yapar. 

Mevcut Kurulun görevi bu 
tarihite sona erer. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci 
maddesi 3 ncü madde olarak 
ıa)ynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni 

kanlığının ve Turizm ve Tanıt
ıma bakanlıklarını!!]! da. görüş
leri alınarak, Kültür Bakanlı
ğınca hazırlanacak yönetme
likte belirtilir. 

Kurul da kendi bünyesi için
c e işlerini düzenlemek: ve bu
nu yuikarda belirtilen yönet
meliğe aykırı olmamak şartiy
le bir İç Hizmet Yönetmeliği-* 
ne bağlaımalk yetkisine sahiptir. 

MADDE 2. — Turizm ve Ta-
nıltma Komisyonunun kabul et
tiği madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Turizm ve Ta
nıtıma Komisyonunun,1 kabul et
tiği metin aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 417) 
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Hükfiimeftin teklifi 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Baklanlar Kurulu yürütür. 

16 . .7 . 1970 
Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Balkanı V. 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Ziya önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. 3Ienteşeoğlu 
Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Turizm ve Tanıtana Komisyo
nunun değiştirliş metni 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü 
ımaJdldesi 4 ncü majdde olarak 
aynen kabul ©diDmişitir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
nrj0ra §çj,ı̂ §çS9p 

MADDE 4. — Turizm ve Ta
nıtıma Komisyonunun kabul et
tiği metin aynen kabul edil-
ımiştir. 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Oülez 

Ticaret Bakanı 
O. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S, Öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapamlı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Millet Meclisi i(S. Sayısı : 417) 





SEL: I MILLET MECLÎSt s Sayısı! 417 y e i nci ek 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve 
vazifelerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve 

Millî Eğitim komisyonları raporları (1 /365) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 25 . 11 . 1971 

Esas No. : 1/365 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

İkinci toplantı yılında Genel Kurulun günde mine girip de görüşülemiyen ve~ Komisyonumuza 
iade edilen, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 'Temmuz 11)51 tarilh ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci (maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 24 . 11 . 1971 tarih ve 2 nci Bir
leşimimde görüşülerek tekabbül edilmesine karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Genel Kuruldun, tasviplerine arz olunur. 
Başkan ve bu rapor 

için sözcü 
istanbul IBursa Çorum Diyarbakır 

Prof. Dr. M. Yardımcı t. öktem K. Demirer B. Eğilli 

Eskişehir Gaziantep İstanbul İzmir 
O. Oğuz, M. Kılıç O. Cemal Fersoy M. Akan 

Rize Yozgat 
H. Basri Albayrak 1. Kapısız 





Dönem : 3 f%wf / 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 / 4 

Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük 
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları raporları 

(1 /112) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-749/9549 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10 . 7 . 1968 tarih ve 71-749/4993 sayılı yazımız. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 29 .11 .1969 tarihinde kararlaştırılan (Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. Karneleri 
Hakkındaki Gümrük Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı) ile gerek
çesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 
İşbu gerekçe ile Tür/kiye Büyük Millet Meclisine sunulan ekli kanun tasarısı, Hükümetimizin 

de üyesi bulunduğu Brüksel'deki Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından hazırlanan, 6 Aralık 1961 
tarihli, «Eşyaların Geçidi Kabulü için A. T. A. Karneleri Hakkında Gümrük Sözleşmesi» me Tür
kiye'nin katılmasına taalluk etmektedir. 

Sözleşmenin gayesi, sözleşmeye taraf olan memleketlere geçici kabul usulüne göre ithal edi
lecek eşyaların girişinde1 kolaylıklar sağlamaktır. Bu usule tabi tutularak ithal olunacak eşyala
ra ait her memlekette şekli ve miktarı değişik gümrük belgeleri yerine, memleketlerin birinden 
diğerine değişmiyen ve tek bir belge olarak bu karneler kullanıldığı gibi, bahis konusu eşyala
rın Gümrük Vergileıti için teminatın yerini de yine bu karneler almaktadır. Bu suretle, Anlaşma
nın uygulanması gümrük formaliteleri alanında geniş ölçüde ve büyük değerde ahenk sağlamak
ta ve bu formaliteleri basitleştirmiş bulunmaktadır. 

Sözleşmenin öngördüğü esaslara göre, A. T. A. Karneleıtinin, başlıca şu üç grup geçici kabul 
eşyasının girişinde kullanılması bahis konusudur: 

a) 8 Haziran 1961 tarihli, Meslekî Malzemenin Geçici İthaline Mütedair Gümrük Anlaşması 
ve yine aynı tarihli, Sergi, Fuaijf, Toplantı veya benzeni yenlerde Sergilenecek veya kullanılacak 
Eşyanın İthalin deki Kolaylıklarla İlgili Gümrük Sözleşmesi hükümleri dairesinde geçici olarak 
ithal edilecek eşya. 

b) Diğer Milletlerarası Geçici Kabul Anlaşmalarına göre geçici olarak ithal 'olunacak -eşya. 
(Kültürel, Bilimsel ve öğretici malzemenin ithaline dair 1950 UNESÖO Anlaşması gibi). 
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c) Millî .Kanunlar çerçevesinde geçici olarak ithal olunacak eşya. 

Yukarıda (a) fıkrasında yer alan sözleşmelere ve A. T. A. Anlaşmasına âikît taraf olan dev
letlerin, mezkûr iki anlaşma gereğince geçici olarak ithal olunacak eşyalai' için ımillî tgümrük 
belgeleri yerine ve aynı zamanda vergilerinin teminatı olarak A. T. A. Karnesini ka'bul etmeleri 
•mecburi olup, (<b) ve (c) fıikralarıinda temıas olunan eşya için bu karnelerin kaimiü ihtiyari bu
lunmaktadır. 

Öte yandan; 'bir ameliye görecek veya tamir edilecek 'e§ya, A. 'T. A. Anlaşmasının 3 - 4 ııcü 
maddesiyle, bu ani aşinadan özellikle lıariç tutulmuştu^. Bununla 'beraber 'bu hal, isergi y« fuar
larda sergilenecek eşya hakkındaki sözleşmeye göre geçici olarak ithal edilip de teşhir esnasında 
bir ameliyeye veya tamire ta'bi tutulan eşyaya şâmil bulunun almaktadır. Zira, ıbu kabil eşya hak
kında adı geçen Sözleşmenin uygulanması gerekmettedir. (Mezkûr Anlaşma Mad. 11). 

A. T. A. Karnesinin transit eşya için de kabul olunabileceği Sözleşmede öngörülmüştür. Bu su
retle, Sözleşmenin geniş l)ir uygulama alanı mevcut bulunmaktadır. Sözleşmenin 26 nıcı maddesi
nin verdiği imkânla, posta nakliyat için konulması mümkün 'olan rezerv dışında, eşyayı taşıya
cak araç bakımından (Kara, Deniz, Demir ve Hava Yolu veya İç Sular, Posta) Sözleşmenin uygu
lanmasını kısıtlayıcı bir ihüküm mevcut değildir. A. T. A. Karnesinin diğer Milletlerarası Anlaş
malar dairesinde ithal olunacak geçici kabul eşyası için ka'bullü halinde, karneyi (kullanacak ki
şilere, ithal edilecek eşyanın cins ve nevine ve benzeri hallere ait eşyalar hakkında o Anlaşma 
h ü'kün il e r i uyigul arım akt adı r. 

Keza, bir âkit taraf millî mevzuatına göre ithal edilecek geçici kabul veya transit eşyası için 
A. T. A. Karnesinin ka'bul edilmesi halinde de,şahıs, eşya ve şartlar hakkında o memleket mev
zuatı uyguılanlmaktadır. 

Şu hususuda belirtmek gerekti* ki; A. T. A. Anlaşması A. T. A. Karnelerinin kullanılması 
konusunda asgari kolaylıklar vazetmektedir. Binııetice, iki veya çok taraflı 'anlaşmalarla bâzı 
âkit tarafların 'bahşetmiş oldukları veya ileride bahşedecekleri daha geniş 'kolaylıkların uygu
lanmasına ya da 'bu kabil anlaşmalar gereğinıee kanul olunan güımiük belgelerinin ku'Tlanılması-
ııa mâni teşkil etmemektedir. 

Hükümetimizin de üyesi bulunduğu Gümrük İşbirliği Konseyinin Daimî Teknik Komitesince 
hazırlanıp mezkûr Konseyce de uygun görüleni bu Sözleşme Eki A. T. A. Karnelerinin memleke-
timizce 'de 'kabul; ve istimal olunması, geçici ka'bul rejimi tatbikatında yeknesaklık ve ilgililere 
geniş ölçüde kolaylıklar sağlamak bakımlarından Hükümetimizce uygun görülmektedir. 

Sözleşmenin, posta ile gelen eşyalar için de geçerli olmasının, pek çok üye memleketle:de ol
duğu gibi, memleketimiz 'bakımından da uygulamada karışıklık ve güçlükler doğuracağı mülâha
zası ile, Sözleşmenin 26 n'cı maddesi hükmü gereğince, bu kabîl ithalât için ihtirazî kayıt derme-
yanı derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Sözleşme ve ekine katılmamız maksadiyle (hazırlanmış bulunan ekli kanun tasarısı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tetkik ve tasviplerine arız olunur. 

M.*llet Meclisi (S. Sayısı : 674) 
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Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

•Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/112 
Karar No. : 12 

21 . 3 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. Karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede belûitftlülen humuslar Kamfesyonulnıuzca da uygun görülerek tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

[Başkan 
Manisa 

E. Akça 
Ay'dan 

Y. Menderes 
îısltaınlbuil 

t. Sancar 
Kocaeli 

N. Erim 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 
BtaiLıikeSlir 

A. t. Kırımlı 
İlsttamibul 

İV. / . Tokgöz 
Konya 

F. Sükan 

M 
Tınalbzon 
. A. 

Kâftlip 
Koraya 

Ö. Ölçmen 
(tsjttamfbrufl 

N. Eroğan 
^aınlbuU 

M. Yardımcı 
Muş 

N. Ağaoğlu 

Oksal 

Aıdıaana 
A. R. Güllü 

tstbamlbul 
0. Kdbibay 

İjamfiîr 
Ş. Adatan 

ıSiinop 
H. İşgüzar 

Gümrük ve Tekel Kondisyonu 

Millet Meclisi 
'Uümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. : 1/112 
Karar No. : 9 

27 . 2 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Eşyaların geçici kaibulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuz
da, tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı aynen ka-
feuî ©diltmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Gümrük ve Tekel 
Komisyonıt Başkanı 

Bolu 
İV. Bayramoğlu 

Rize 
S. Kuanlbasar 

tmaadıa buluınıaanaldı 

Sözcü 
Malatya 

A. Karaaslan 

-Samsun 
/. Yalgıner 

Kâi% 
Rıiae 

8. Z. Köseoğlu 

Saımısuın 
N. Kale 

Mamiaa 
V. Bakirli 

Tdkalt 
R. Önder 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 674) 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/112 
Karar No. : 142 

6 . 5 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Eşyaların geçici kabulü için A.T.A. kar
neleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile 
önhavalesi uyarınca Dışişleri, Gümrük ve Tekel komisyonlarının raporları, Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Brüksel'deki «Gümrük İşbirliği Konseyi1» ne Hükümetimizin de üye bulunduğu malûmdur. 
Gümrük İşbirliği Konseyi yaptığı çalışmalar ve hazırladığı sözleşmeleri üye ülkelerin onayına 

sunmak suretiyle çeşitli şekiller arz eden ve karışık formalitelerden ibaret gümrük ilişkilerinin 
belirli kaidelere bağlanmasını sağlamaktadır. Bu durum izaha lüzum oülmayan faydalı bir çalış
madır. Bu oümleden olarak, Gümrük İşbirliği Konseyince 6 Aralık 1961 tarihinde, sözleşmeye ta
raf alan memleketlere geçici kabul usulüme göre ithal edilecek eşyalarını girişinde kolaylıklar 
sağlamak üzere hazırlanan «Eşyaların geçici kabulü için A.T.A. Karneleri hakkında gümrük söz
leşmesi», üye ülkelerin de onayına sunulmuştur. 

VII '•Bölüm halinde 28 maddeden müteşekkil sözleşme, başlıca tarif ler ve kabul uygulama ala
nı, A.T.A. Karnelerinin verilmesi ve kullanılması teminat, A,T.A. Karnelerinin düzenlenmesi, çe
şitli hükümler, gibi anakaidöleri kapsamaktadır. 

Bu itibarla mezkûr tasarı Komisyonumuzca olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Tasarının 1 nei, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, sözleşme tarihinin eski olduğunu 
dikkate alarak ve tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda olduğu gerekçesiyle, Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar vermiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel K/urulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

G. Bilgehan 

Amasya 
-:$r Ay gün -

Denizli 
H. Öral 

Konya 
İV. Kalaycıoğlu 

tSözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
H. Balan 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Aydın 
N. Mente§e 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Manisa 
H. Okçu 

Adana 
8. Kılıç 

Bolu 
H. 1. Cop 

İçel 
C. Okyayuz 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 674) 
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Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında gümrük sözleşmesine katılmamızın uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6 Aralık 1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenen, eşyaların geçici kabulü için 
A. T. A. karneleri hakkındaki ekli Gümrük Sözleşmesine (Posta ile gelen eşyanın bu »özleşme 
dışında bırakılması kaydiyle) Türkiye'nin katılması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı V. 
/. 8. Çağlayan gil 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı V. 
8. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güım. ve Tekel Bakanı 
1. Birin cioğlu 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakam 
T. Kapanlı 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
M. Mentçşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
î. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

Millet MiecÛM (S. Sayısı : 674) 
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EŞYALARIN GEÇİCİ KABULÜ İÇİN A. T. A. KARNELERİ HAKKINDA GÜMRÜK 
SÖZLEŞMESİ 

Başlangıç 

Bu Sözleşmeyi imzalıyan Devletler, 
Gümrük İşbirliği Konseyinin ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 

Âkıd Taraflarının hiyamesinde ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtının 
(UNESCO) iştirakiyle, 

Milletlerarası Ticaret Temsilcileri ve diğer ilgililer tarafından izhar edilen, vergiden muaf, ge
çici ithal rejimi ile ilgili usullerin kolaylaştırılması dileklerini göz önünde »bulundurarak, 

Eşyaların geçtei olarak vergiden muaf ithalinde müşterek usuller kabulünün, milletlerarası ti
caret ve kültürel faaliyetlerde esaslı faydalar doğuracağına ve Âkıd Tarafların gümrük sistemle
rinde daha yüksek ıbir derecede ahenk ve yeknesaklık sağlıyacağına inanarak, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

BÖLÜM - I. 

Tarifler ve kabul 

Madde — 1. ' 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 
a) «Giriş vergileri» deyiminden Gümrük vergileri ve ithalde ve ithal dolayısiyle ödenen diğer 

bilûmum vergi ve resimler anlaşılır. Bu deyim kapsamına ithal eşyasından alınan bilûmum dahilî 
vergi ve resimlerle istihlâk vergileri dâhil olup, yapılan hizmetin yaklaşık değeri ile sınırlı olan 
ve millî'üretimin "dolaylı'bir himayesini veya ithalde alınan malî mahiyetteki vergileri temsil etmi-
yen ücretler ile masraflar girmez; 

fo) «Geçici kaıbul» deyiminden, bu Anlaşmanın 3 ncü maddesinde öngörülen anlaşmalarla veya 
ithal memleketinin millî kanun ve sair mevzuatla konulmuş şartlara göre giriş-vergilerinden muaf 
olarak yapılan geçici ithal anlaşılır. 

c) «Transit» deyiminden, eşyanın, bir Âkıd Taraf ülkesindeki bir gümrük idarcsindenı aynı 
ülkedeki diğer ibir gümrük idaresine, bu Âkıd Tarafın millî kanun ve sair mevzuatı ile konulmuş 
şartlara uygun olarak, nakli anlaşılır. 

d) «A. T. A. Karnesi» (Geçici kabul) deyiminden, bu Sözleşme ekini teşkil eden belge anlaşılır. 
e) «Karneyi veren müessese» deyiminden, bir Âkıd Tarafın gümrük makamlarınca, o Âkıd Ta

raf ülkesinde A. T. A. karnelerini vermeye yetkili kılınan müessee anlaşılır; 
f) «Teminat veren müessese» deyiminden, bir Âkıd Taraf gümrük ülkesinde, Ibu Sözleşmenin 

6 ncı maddesinde öngörülen miktarı garanti etmeye o Âkıd Taraf gümrük makamlarınca yetkili 
kılınan bir müessese anlaşılır; 

'g) «Konsey» deyiminden, 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel'de düzenlenen, «Bir Gümrük lş-
Ibirliği Konseyi ihdasına mütedair Sözleşme» ile kurulan teşkilât 'anlaşılır. 

h) «Şahıs» deyiminden, metinde aksine sarahat olmadıkça, gerçek ve tüzel kişiler anlaşılır. 

Madde — 2. 

Bu Sözleşmenin 1 nci maddesinin (e) paragrafı gereğince karneyi veren müessesenin gümrük 
makamlannıea yetkili kılınıması, özellikle, A. T. A. karneleri fiyatının yapılan hizmetler 'bedeline 
eşit olması şartına bağlanabilir : 

Millet Meclisi (S. Sayışı : 674) 
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BÖLÜM - II. 

Uygulama alanı 

Madde — 3. 

1. Her Âkıd Taraf : 
a) '8 Haziran 1961 tarihinde Brüksel'de yapılan, Meslekî Malzemenin Geçici İthaline İlişkin 

Gümrük Sözleşmesinle, 
*b) 8 Haziran 1'9'01 tarihinde Brüksel'de yapılan, Ser»gi, fuar, toplantı veya'benzeri yerler'de ser

gilenecek veya kullanılacak eşyanın itlha'lindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesine, 
Âkıd Taraf olduğu ölçüde, bu Sözleşmelere göre geçici olarak ithal edilecek eşya için kendi millî 

Gümrük belgeleri yerine ve bu Sözleşmenin 6 neı maddesinde öngörülen meblâğın teminatı olarak, 
kendi ülkesinde geçerli bulunan ve bu Sözleşmede, yer alan şartlara göre verilen ve kullanılan A. 
T. A. karnelerini kabul edecektir'. 

2. Her Âkıd Taraf, aynı şartlara uygun olarak verilen ve kullanılan A. T. A. karnelerini, ge
çici ithale dair diğer milletlerarası anlaşmalara göre geçici olarak ithal edilen eşyalar veya ken
di millî kanun ve sair mevzuatlarına göre yapılan geçici kabul işlemleri için de kabul edilebilir. 

3. Her Âkıd Taraf, aynı şartlara uygun olarak verilen ve kullanılan A. T. A. Karnelerini, tran
sit için kabul edebilir. 

4. Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenilen eşyalar A. T. A. Karneleri ile ithal edilmi-
yec ektir. 

BÖLÜM - III 

A. T. A. Karnelerinin verilmesi ve kullanılması 

Madde — 4 

1. Karneyi veren müesseseler, geçerlik süresi, verildikleri tarihten itibaren bir yılı aşan A. T. A. 
Karneleri çıkaramazlar. Bunlar, A. T. A. Karnesinin kapağında geçerli olduğu memleketleri ve o 
memleketlerde teminat veren müesseselerin isimlerini göstereceklerdir. v 

2. A. T. A. Karnesi verildikten sonra karnenin ön kapağının iç sayfasında veya ona ekli say
falarda (Genel liste) sayılan eşyaların listesine yeni her hangi bir kalem ilâve edilemiyeeektir. 

Madde — 5 

Bir A. T. A. Karnesi ile ithal edilen eşyaların tekrar ihracı için tesbit olunan süre, her hal ve 
kârda, o karnenin geçerlilik süresini aşmayacaktır. 

BÖLÜM - IV 

Teminat 

Madde — 6 

1. Her teminat veren müessese kurulduğu memleketin Gümrük makamlarına, karneyi veren 
müessese tarafından çıkarılan A. T. A. Karnesi ile o memlekete ithal edilen eşya hususunda, geçici 
kabul veya transit için tesbit edilmiş şartlara riayet edilmemiş olması halinde, giriş vergileri ve 
ödenmesi gereken sair meblâğı ödemeyi taahhüdedecektir. Bu müessese, yukarıda bahsedilen meb
lâğların ödenmesi hususunda, bu meblâğları ödiyecek olan kişilerle müştereken ve müteselsilen so
rumludur. 

2. Teminat veren müessesenin sorumluluğu, giriş vergileri tutarının % 10 fazlasını agmıyacak-
tır. 

Millet Medisi (S. Sayısı : 674) 
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3. İthal memleketinin Gümrük Makamlarınca bâzı eşyalar hususunda bir A. T. A. Karnesi
nin, kayıtsız ve şartsız olarak, mükellefiyetten ibra edilmiş olması halinde de, bu »eşyalar için, bu 
maddenin 1 nci paragrafında yer alan meblâğın ödenmesi 'hususunda, mezkûr makamlar teminat 
veren müesseseden artık bir talepte bulunamazlar. Bununla beraber, karnenin gayrinizami veya 
hileli olarak müikellefiyetten libra o lduğuya da geçici kabul veya transit şartlarının ihlâl edilmiş 
bulunduğu sonradan anlaşılırsa, teminat veren müesseseden yine bir talepte bulunulabilir. 

4. Eğer, teminat veren müesseseden, 'karnenin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 1 yıl 
içinde bir talepte bulunulmamışsa, Gümrük Makamları, bu maddenin 1 nci paragrafında belirtilen 
meblâğın ödenmesini teminatı veren müesseseden hiçbir surette istiyemez. 

BÖLÜM - V 

A. T. A. Karnelerinin düzenlenmesi 

Madde — 7 

1. Teminat veren müessese, bu Anlaşmanın yukarda'ki 6 ncı maddesinin 1 nci paragrafında 
belirtilen meblâğ hakkında, bu Sözleşmede öngörülen şartlara göre eşyanın tekrar ihraç edildiğine 
veya A. T. A. Karnelerinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olundu
ğuna dair de'lil vermek hususunda, Gümrük makamlarınca yapılan talep tarihinden itibaren altı 
aylık bir süreye s'ahibolacaktır. 

2. Bu deliller müsaade edilen sürede verilmezse teminat veren müessese bu meblâğları, derhal 
depozito olarak yatırır veya muvakkat kaydiyle öder. Bu depozito veya ödeme, yapıldığı tarih
ten itibaren 3 aylık bir süreden sonra kesinleşir. Bu sonuncu süre zarfında, teminat veren mües
sese, depozito olaraik yatırılan veya muvakkat kaydiyle ödenen meblâğın geri alınması maksadiyle, 
yukarıdaki paragrafta öngörülen delilleri yine verebilir. 

3. Giriş vergilerinin depozito olarak veya muvakkat kaydiyle ödenmesi kanun ve sair mevzu
atlarında öngörülmiyen memleketler için, yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun olarak yapılan 
ödemeler kesin addedilir. Ancak bu maddenin 1 nci paragrafında belirtilen tevsik, ödeme tari
hinden itibaren üç ay içerisinde yapılırsa, ödenen meblâğlar iade olunur. 

Madde — 8 

1. Bir A. T. A. Karnesi ile ithal edilen eşyanın tekrar ihracı, bu eşyanın geçici olarak ithal 
edildiği memleketin Gümrük Makamlarınca, bu karneye ekli, eşyanın tekrar ihracına ait kısmın tas
dikiyle tevsik edilir. 

2. Şayet eşyanın tekrar ihaç edildiği bu maddenin 1 nci paragrafına göre tasdik edilmemişse, 
karnenin geçerlilik süresi evvelce bitmiş olsa dahi, ithal memleketi Gümrük Makamları : 

a) İthale veya eşyanın tekrar ithaline dair, diğer bir Âkıd Tarafın Gümrük Makamlarınca 
A. T. A. Karnesinde verilen malûmatı ya da kendi ülkesine ithalde veya eşyanın tekrar ithalinde 
karneden koparılan bir varaka üzerinde bulunan malûmata dayanılarak bu •makamlarca verilen bir 
belgeyi (bu malûmatın, eşyanın, ispatı istenen tekrar ihracından sonra vukubulmuş olduğu teyi-
dedilebilen bir ithale veya eşyanın tekrar ithaline taallûk etmesi şar t t ı r ) ; 

b) Eşyanın bu memleket dışında bulunduğunu doğrullyan diğer her hangi bir belgeyi; 
Eşyanın tekrar ihraç edilmesine dair delil olarak kabul edebilir. 
3. Bir Âkıd Taraf Gümrük Makamlarınca, bir A. T. A. Karnesi ile kendi ülkesine kabul edi

len muayyen eşyanın tekrar ihraç vecibesinin kaldırılması halinde teminat veren müessese, ancak 
bu eşyanın durumunun nizamına uygun olduğu mezkûr makamlarca karne üzerinde tasdik edil
diği takdirde yükümlerinden kurtulmuş olur. 
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Madde — 9. 

Bu Sözleşmenin 8 nci maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen hallerde, gümrük makamları bir 
tasdik harcı almak hakkını mahfuz tutar. 

BÖLÜM - VI 

" t Çeşitli hükümler 

Madde - - 10. 

Bu Sözleşmede yer alan şartlara göre kullanılan A. T. A. karneleri üzerinde gümrüklerce ya
pılan tasdikler, işlemin gümrük idare ve kapılarında normal çalışma saatleri içinde yapılması 
halinde ücrete tâbi değildir. 

Madde — 11. 

Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan eşyaya ait bir A. T. A. karnesinin tahribi, ziyaı 
ve çalınması halinde bu. Âkıd Taraf Gümrük Makamları, karne veren müessesenin talebi üzerine ve bu 
gümrük makamlarınca konulan şartlara tâbi olarak, geçerliliği aynı tarihte sona eren ve onun 
yerine geçen bir belgeyi kabul edeceklerdir. 

Madde — 12. 

1. Geçici olarak ithal edilen eşyanın, özel kişilerin talebi üzerine uygulanan hacizden gayri bir 
haciz sonucu olarak tekrar ihraç edilmemesi halinde, tekrar ihraç mükellefiyeti haczin devamı sü
resince ertelenir. 

2. Gümrük makamları, teminat veren müessesece garanti edilen A. T. A. karnesi ile kabul olu
nan eşyanın, bu gümrük makamları tarafından veya onlar namına yapılan haczi, mümkün olduk
ça, o müesseseye bildirir ve alacağı tedbirler hakkında malûmat verir. 

Madde — 13. 

İthal edildMerii memlekette verilmek istenen ve mütekabil bir yabancı müessese, milletlerarası 
bir kuruluş veya bir Âkıd Taraf Gümrük makamları tarafından, karneyi veren müesseseye gönderi
len A. T. A. karneleri veya A. T. A. karnelerinin parçaları giriş vergilerinden muaf ve her türlü 
giriş yasak veya kısıntılarından ayrık olarak kabul edilirler. Benzeri kolaylıklar ihraçta da 
bahşolunur. 

Madde — 14. 

Bir Gümrük Birliği veya ekonomik birlik teşkil eden Âkıd Taraflar ülkeleri, bu Sözleşmenin uy
gulanmasında tek bir ülke addedilebilir. 

Madde — 15. 

Kaçakçılık, kanuna muhalefet veya suiistimal hallerinde Âkıd Taraflar, A. T. A. karnelerini 
kullanan kişilere karşı, bu Sözleşme hükümlerini nazara almaksızın, giriş vergilerinin ve ödenecek 
diğer meblâğların tediyesi ve keza bu kişilerin tâbi olduğu her hangi bir cezanın verilmesi husu
sunda karar almak serbestisine sahibolacaklardır. Bu hallerde müesseseler, gümrük makamlarına 
yardımda bulunacaklardır. 

Madde — 16. 

Bu Sözleşmenin Eki Anlaşmanın ayrılmaz bir cüzüdür. 

Millet MeclM (S. Sayısı : 674) 
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Madde — 17 

Bu Sözleşmenin hükümleri mutabık kalman asgari kolaylıklar ( ifade eden ve gerek tek taraflı hü
kümlerle gerekse iki veya çok taraflı anlaşmalar gereğince bâzı Âkıd Tarafların bahşettikleri ve
ya ileride bahşedilebilecekleri daha geniş kolaylıkların uygulamasına mâni teşkil etmez. 

BÖLÜM - VII 1 

Son hükümler 

Madde — 18 

1. Âkıd Taraflar, su Sözleşmenin uygulanmasını ve bilhassa tefsir ve uygulamada yeknesak-
lığı sağlıyacak tedbirleri araştırmak üzere, lüzumdu halinde toplanacaklardır. 

2. Bu toplantılar bir Âkıd Tarafın talebi üzerine Konsey Genel Sekreterinin daveti ile yapılır. 
Âkıd Taraflarca aksine karar verilmedikçe, top antılar Konsey merkezinde yapılır. 

3. Âkid Taraflar, toplantılarına ait İçtüzüğü tesbit ederler. Âkıd Tarafların kararları toplan
tıya ve oya iştirak eden Âkıd Tarafların en az üçte ilki çoğunluğu ile alınır. 

4. Âkıd Taraflar, yarıdan fazlası mevcudolraadıkça her hangi bir konu hakkında karar ala
mazlar. 

Madde — 19 

1. Bu Sözleşmenin tefsiri veya uygulanması dolayısiyle Âkıd Taraflar arasımda çıkabilecek her 
hangi bir uyuşmjazlık, mümjkün olduğu kadar, bunlar arasında, müzakere yoluyla halledilir. 

2. Müzakere yoluyle halle dilemeyen her hangi bir uyuşmazlık bu Taraflarca bu Sözleşmenin 
18 nci maddesine göre toplanacak olan Âkıd T raflara sunulur. Âkıd Taraflar, bunun üzerine 
uyuşmazlık konusunu inceler ve halli için tavsiyelerde bulunur. 

3. Aralarında uyuşmazlık olan Taraflar, Âkıd Tarafların tavsiyelerini kabul etmeyi önceden 
kararl aştır abilirler. 

ı Madde — 20 

1. Konsey üyesi her hangi bir Devlet ile Birleşmiş Milletler veya ona bağlı ihtisas teşekkülle
rinin üyesi her hangi bir Devlet : 

a) Onaylama, kaydı olmaksızın imzalıyarak : 
b) Onaylanma kaydiyle imzadan sonra bir onıylamja belgesi tevdi ederek; veya, 
c) Katılarak, 
Bu Sözleşmeye Âkıd Taraf olabilir. 
2. Bu Sözleşme 31 Temmuz 1962 tarihine kadar Brüksel'de Konsey Merkezinde, bu madde

nin 1 nei paragrafında belirtilen devletlerin imzasına, bu tarihlten sonra da katılmalarına açık ola
caktır. 

3. BumaJddeninl (b) paragrafında öngörülen halde bu Anlaşma imza sahibi devletler tarafın
dan, kendi Anayasa usullerine göre onaylanacaktır. 

4. Âkıd Tarafların isteği üzerine Konsey Genel Sekreteri tarafından davetiye alan ve bu mad
denin 1 nci paragrafında öngörülen teşkilâtlara üye olmıyan her hangi bir Devlet bu Sözleşme
ye, yürürlüğe girdikten sonra katılma suretiyle Âkıd Taraf olabilir. 

5. Onaylama veya katılma belgeleri Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 674) 



— 12 — 

Madde — 21 

1. Bu Sözleşme, 20 nci maddenin 1 nci parag'afrnda anılan devletlerden beşinin Sözleşmeyi 
onaylama kaydı olmaksızın imza etmelerinden veya onaylama ve katılma (belgelerini tevdi etme
lerinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

2. Bu Sözleşmeyi beş devletin lonaylama kaydı olmaksızın imza etmesinden veya onaylama ve
ya katılma belgelerini tevdi etmesinden sonra bu Sözleşmeye onaylama kaydı olmaksızın imza 
eden onaylayan veya katılan her hangi bir devlet için bu Sözleşme, mezkûr Devletin onaylama 
kaydı olmaksızın imzalanmasından veya onaylama veya katılma belgesini tevdi etmesinden üç ay 
sonra yürürlüğe girer. 

Madde — 22 

1. Bu Sözleşme gayrimuayyen bir süre için akdedilmiştir. 
Bununla beraber her hangi bir Âkıd Taraf 21 nci maddeye göre yürürlüğe girdiği tarihten son

ra her zaman feshini ihbar edebilir. 
2. Feshin ihbarı, Konsey Genel Sekreterine tevdi olunan, yazılı bir belge ile yapılır. 
3. Feshin ihbarı, Konsey Genel Sekreteri tarafından ihbar belgesinin alınmasından altı ay 

sonra hüküm ifade eder. 
4. Bir Âkıd Tarafın bu Sözleşmeyi bu maddenin 1 nci paragrafına uygun olarak feshetmesi 

veya bu Sözleşmenin 23 ncü maddesinin 2 (b) paragrafına veya 25 nci maddesinin 2 nci paragra
fına göre bir tebliğde bulunması hallerinde, feshin veya tebliğin hüküm ifade ettiği tarihten önce 
verilmiş bir A. T. A. Karnesi muteber ve teminat veren müessese teminatiyle bağlı kalacaktır. 

Madde — 23 

1. Bu Sözleşmenin 3 ncü maddesinin 2 veya 3 ncü paragrafları hükümleri gereğince A. T. A. 
Karnelerini kabul etmeyi kararlaştıran her hangi bir Devlet, bu Sözleşmeyi imzası, onaylaması ve
ya buna katılması sırasında veya daha ileri bir tarihte, A. T. A. Karnelerinin kabulünü taah-
hüdettiği halleri ve bu kabulün hangi tarihten itilbaren hüküm ifade edeceğini Konsey Genel 
Sekreterine tebliğ eder. 

2. Konsey Genel Sekreterine : 
a) önceki her hangi bir tebliğin şümulünü genişlenmek veya, 
b) Bu Sözleşmenin 22 nci maddesinin 4 ncü paragrafı saklı olmak üzere, önceki her hangi bir 

tebliğin şümulünü kısıtlamak veya onu kaldırmak hususunda, benzeri tebliğlerde bulunabilir. 

Madde — 24 

1. Bu Sözleşmenin 18 nci maddesine göre to )lanan Âkıd Taraflar, Sözleşmenin tadilini tavsi
ye edebilirler. 

2. Bu şekilde tavsiye edilen her hangi bir tadil metni, Konsey Genel Sekreteri tarafından, 
bütün Âkıd Taraflara, diğer bütün imzalıyan veya katılan (devletlere, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine, GATT Âkıd Taraflarına ve UNESCO'ya tebliğ edilecektir. 

3. Tavsiye edilen tadilin bu suretle tebliği tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde, her 
Âkıd Taraf : 

a) Tavsiye edilen tadile bir itirazı olduğunu, veya, 
b) Tavsiye edilen tadili kabul etmiye niyeti olmakla beraber, memleketinde bu kabul için 

gereken şartların henüz yerine getirilmediğini, Konsey Genel Sekreterine bildirebilir. 
4. Eğer bir Âkıd Taraf bu maddenin 3 (b) paragrafında öngörülen tebliği Konsey Genel 

Sekreterine gönderirse, tavsiye edilen tadili kabul ettiğini Genel Sekreterliğe tebliğ etmediği 
müddetçe, bu maddenin 3 ncü paragrafında yer alan altı aylık sürenin bitimini takibeden dokuz 
aylık bir süre içinde tadile olan itirazını yapabilir. 
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5. Şayet, tavsiye edilen tadile bu maddenin 3 ve 4 ncü paragraflarında öngörülen şartlara 
uygun olarak bir itiraz yapılırsa mevcut tadil kabul edilmemiş sayılır ve hükümsüz kalır. 

6. Eğer, tavsiye edilen tadile, bu nnaddenin 3 ve 4 ncü paragraflarında öngörülen şartlara 
uygun olarak bir itiraz yapılmazsa, tadil aşağıda gösterilen tarihten itibaren kabul edilmiş sayı
lır. 

a) Hiçbir Âkıd Taraf ıbu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ göndermemişse 3 ncü 
paragrafta belirtilen altı aylık sürenin bitiminde; 

b) Bir veya birkaç Âkıd Taraf, bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ gönderirse, 
aşağıda yazılı iki tarihten en yakın olanında : 

i) Bu gibi tebliğleri göndermiş olan bütün Âkıd Tarafların tavsiye edilen tadili kabul et
tiklerini Konsey Genel Sekreterine bildirdikleri tarih. Bununla beraber, bütün kabullerin bu 
maddenin 3 ncü paragrafında öngörülen altı aylık sürenin bitiminden evvel büldirilımesi halinde bu 
tarih mezkûr altı aylık sürenin bitimi tarihi olarak kabul edilir. 

ii) Bu maddenin 4 ncü paragrafında yer alan dokuz aylık sürenin bitim tarihi. 
7. Kabul edilmiş sayılan her tadil, kabul edilmiş sayıldığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe 

girer. 
8. Konsey Genel Sekreteri, bu maddenin 3 (a) paragrafı gereğince, tasviye edilen tadile 

yapılan her itirazı ve 3 (b) paragrafı gereğince de alman her tebliği en kısa zamanda, bütün 
Âkıd Taraflara bildirir. Konsey Genel Sekreteri, daha sonra, böyle bir tebliği göndermiş olan 
Âkıd Tarafın veya tarafların tavsiye edilen tadile itirazları olduğunu veya onu kabul ettik
lerini de bütün Âkıd Taraflara bildirir. 

9. Bu Sözleşmeyi onaylayan veya buna katılan her Devlet onaylama veya katılma bel
gesini tevdi tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan tadilleri de kabul etmiş addolunur. 

Madde — 25. 

1. Her hangi bir Devlet, gerek bu Sözleşmeyi onaylamak kaydı olmaksızın imzalama veya 
onaylama yahut ona katılma belgelerini tevdii sırasında, gerekse sonradan Konsey Genel Sek
reterine yapacağı bir tebliğle, bu Sözleşmenin Milletlerarası münasebetlerde sorumlu bulunduğu 
ülkelerin hepsi veya bazılarına şamil olacağını beyan edebilir. Bu tebliğ Konsey Genel 
sekreterince alınmasından üç ay sonra hüküm ifade eder, bununla beraber, Sözleşme tebliğde 
zikredilen ülkelere, Sözleşemenin ilgili Devlet için yürürlüğe girmesinden evvel uygulanmaz. 

2. Bu Sözleşmenin Milletlerarası münasebetlerde sorumlu olduğu bir ülkeye uygulanacağını 
bu maddenin 1 nci paragrafına göre tebliğ eden her hangi bir Devlet, mezkûr ülkenin artık An
laşmayı uygulamıyacağını da, bu Sözleşmenin .22 nci maddesi hükümleri gereğince Konsey Ge
nel Sekreterine bildirebilir. 

Madde — 26. 

1. Her hangi bir Devlet, posta yoliyle gelip giden eşya için bu Sözleşmeye göre A. T. A. 
Karnelerini kabul etmiyeceğini, bu Sözleşmeye Âkıd Taraf olmasından sonra Konsey Genel 
Sekreterine tebliğ edebilir. Bu tebliğ, Genel Sekreter tarafından kabulünü takibeden 90 nci gün
de hüküm ifade eder. 

2. Bu maddenin 1 nci paragrafında öngörülen bir ihtirazî kaydı olan her hangi bir Âkıd 
Taraf, Konsey Genel Sekreterine bildirmek suretiyle, bu ihtirazî kaydı her zaman geri çekebilir. 

3. Bu Sözleşmeye başka hiçbir ihtirazî kayıt konamaz. 
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Madde — 27. 

Konsey Genel Sekreteri bütün Âkıcl Taraflara, inızalıyan ve katılan diğer devletlere, Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterine, GATT Âkıd Taraflarına ve UNESCO'ya : 

a) Bu Sözleşmenin 20 nci maddesine göre vâki imza, onaylama, ve katılmaları; • 
b) Bu Sözleşmenin 21 nci maddesine göre yürülüğe giriş tarihini; 
c) 22 nci maddeye göre vâki fesih ihbarlarını; 
d) 23 ncü maddeye göre yapılan tebliğleri; 
e) 24 ncü madde gereğince kabul olunmuş addolunan her tadili ve bunun yürürlüğe giriş 

tarihini; 
f) 25 nci maddeye göre alman tebliğlerin; 
g) 26 ncı maddeye göre yapılan beyan ve tebliğleri, ve ihtirazî kayıtların veya, bunların geri 

çekilmelerinin hüküm ifade ettiği tarihi; 
bildirir, 

Madde — 28. 

Bu Sözleşme Konsey Genel Sekreterinin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 
102 nci maddesi gereğince, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil olunur. 

Yukarıdaki hususları 'tasdik zımnında, aşağıda imzası bulunan yetkililer bu Anlaşmayı 
imzalamışlardır. 

Her iki metinde aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde, tek 
bir nüsha olarak Bindokuzyüz altmış bir senesi Aralık aymm altıncı günü Brüksel'de tanzim 
edilmiştir. Bu asıl metin Konsey Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter bunun 
onaylanmış nüshalarını bu Anlaşmanın 20 nei maddesinin 1 nci paragrafında yer alan bü
tün devletlere gönderecektir. 

Sözleşme Eki, sayfa 1 

EK 

A. T. A. Karnesi örneği : 

A. T. A. Karnesi İngilizce veya Fransızca olarak basılacaktır. Keza ikinci bir dilde de basıla
bilir. 

A. T. A. Karnesinin ebadı 396 x 210 mm, ve varakaların ebadı 297 x 210 mm. olacaktır, 
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Ek, Sayfa 3 
Kapağın 1 nci sayfası 

(Karneyi veren müessese) 

MİLLETLERARASI GARANTİ ZİNCİRİ A. T. A. KARNESİ No. : 

GEÇİCİ KABUL İÇİN GÜMRÜK GEÇİŞ KARNESİ 
EŞYANIN GEÇİCİ KABUL İÇİN A. T. A. KARNESİ HAKKINDA GÜMRÜK 

ANLAŞMASI 

(Karneyi doldurmadan evvel lütfen, kapağın 3 neü sayfasındaki notları okuyunuz) 

KARNE TARİHİNE (dâhil) KADAR GEÇERLİDİR. 

KARNEYİ VEREN MÜESSESE 

SAHİBİ 

MÜMESSİLİ (*) 

Eşyanın ne için kullanıldığı '. 

Bu karne, aşağıdaki müesseselerin teminatı altında, yine aşağıda yazılı memleketlerde kullanıla
bilir : 
Bu karnenin sahibi ve onun temsilcisi, çıkış ve ithal memleketlerinin kanun ve sair mevzuatına gö
re sorumlu tutulacaklardır. 

Verildiği mahal, (tarih) ; 

(Sahibinin imzası) (Karneyi veren müessesenin yetkili memurunun 
imzası) 

GÜMRÜK (MAKAMLARININ TASİDİKI 

1. Genel listemin aşağıdaki sıra numarası (numaraları) hizasında, 7 nci sütunda gösterildiği üzere, 
ayniyeti tesbilt için işaretler koamlmuştur. , 

2. Muayene edilen eşyalar (*) 
3. Tescil numarası '(*) ......... 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

(*) Lüzumlu değilse çizilecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 674) 
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Ek : Sayfa : 4 

Kapağın 2. sayfası 

<3-enel listenin aşağıdaki sıra numarası (numaralan) hizasında, 7 veya 8 nei sütunda gösterildiği 
özere, ayniyeti tesfoit için işaretler ikonulmuştur. 

(Gümrük) (MaJhal) (Tarih) (tmza ve mühür) 

Genel listenin aşağıdaki sıra numarası (numaralan) hizasında, 7 veya 8 nei sütunda giösteriMiği 
üzere, ayniyeti teslbit için işaretler üsonulmuştur. 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (îmza ve mühlür) 

GENEL LİSTE 

Sı
ra

 N
o.
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Eşyanın ticari ismi 
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Ayniyetin tesîbiti1 için 
gümrükçe konulan 

işaretler 

7 8 

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise. 
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Ek, sayfa 5 

MİLLETLERARASI GARANTİ ZİNCİRİ A. T. A. KARNESİ No. . 

GENEL LİSTEYE İLÂVE YAPRAK NO 

(Sahibinin imzası) (Karneyi1 veren müessesenin 
yetkili memurunun imzası) 

Sı
ra

 N
o.
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Eşyanın ticari isini 
ve, varsa marka ve 

numaraları 

2 

Nakli yekûn 

Yekûn 
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m
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6 

Ayniyetin tesibi'ti için 
gümrükçe konulan 

işaretler 

7 

8 

8 

1 

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise. 
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Ek : Sayfa : 6 

o 
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Eşyanın ticari isoni 
ve, varsa marka ve 
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Nakli yekûn 
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S * 
0) İL 
s +* 

Gümrüğe mahsus 
sütun 

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise. 
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Ek sayfa : 7 

İHRAÇ KOÇANI NO. : A. T. A. KARNESİ NO. : 

1. Genel Listenin sıra numarasında numaralarında) 
gösterilen eşyalar ihraç edilmiştir. 

2. Geri gelen eşyanın muafiyeti için en son tarih (*) . 
3. Sair hususlar (*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

İHRAÇ VARAKASI No. : A. T. A. KARNESİ No 
A) Bu karne . tarihine (dâhil) kadar geçerlidir. 

Karneyi veren müessese 
Sahibi 
Mümessili. *) 

B) Geçici ihraca ait beyan. 
lj Ben (**) usulü veçhile (**) tarafından yetkili 

kılınmış olarak ( * ) . . . ; 
a) Bu yaprağın arka 'sayfasındaki listede sayılan ve Genel Listenin sıra 

numarasında (numaralarında) gösterilen eşyayı geçici olarak ihraç etmekte olduğu; 
b) Eşyanın maksadiyle, geçici olarak ihraç edilmekte bulunduğunu beyan; 
c) Eşyanın, Gümrük İdaresince şart koşulan süre içinde geri getirileceğini taahhüt, 

ederim. (*) 
2. Ayniyeti tesbite yarayan malûmat : 

a) Kolilere ait (sayısı, -cinsi, markası, v. s.) (*) 
b) Taşıt aracına ait (*) 

(Mahal) (Tarih) (İmza) 

C) İhraçta Gümrükleme. 
1. Yukarıki beyanın taallûk ettiği eşya ihraç edilmiştir. 
2. Geri gelen eşyanın muafiyeti için en son tariih (*) 
3. Sair hususlar (*) 
4. Bu varakanın J Gümrük İdaresine gönderilmesi şarttır. (*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

D) Gümrüğe mahsus 'kısım. 

(*) Lüzumlu değilse çizilecektir. 
(**) İsim ve adres büyük harflerle yazılacak. 

Millet Meclisi . (S. Sayısı : 674) 
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Gümrüğe mahsus 
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(*) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise. 
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Ek Sayfa : O 

VARAKASI No. A. T. A. KARNESİ No. 

Devamı yaprak No. 

fi ti 

Eşyanın ticari ismi 
ve, varsa marka ve 

numaralan 

Naklî yekûn 

Yekûn 

<-< 
m 

1 3 

> 
ı—ı «s 

>fîo - 3 
«Tİ 

4 

t 
a 

Gümrüğe mahsus 
sütun 

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise. 
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Ek : Sayfa : 10 

d 

1 
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Gümrüğe mahsus 
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f * j Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise: 
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Ek Sayfa 11 

GERÎ GELEN EŞYA KOÇANI NO A. T. A. KARNESİ No 
1. Bu karnenin numaralı ihraç, varakasına (varakalarına) göre geçici olarak ihrace-

dilmiş olan ve genel listenin sıra numarasında (numaralarında) gösterilen eşya 
geri gelmiştir. 

2. Sair hususlar (*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

GERİ GELEN EŞYA VARAKASI No. A. T. A. KARNESİ No 
A) Bu karne tarihine (dâhil) kadar geçerlidir. 
Karneyi veren müessese i 
Sahibi 
Mümessili (*) 

B) Geri ıgelen eşyaya ait ıbeyan. 
1. Ben ... (**) usulü veçhile 

(**) tarafından yetkili kılınmış olarak (*) 
a) Bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve genel listenin sıra numarasın

da (numaralarında) gösterilen eşyanın, bu karnenin numaralı ihraç varakasına göre, 
geçici olarak ihracedilmiş olduğunu beyan; 

b) Geri ıgelen mezkûr eşyanın -vergiden muaf olarak ithalini talep; 
c) Bu yaprağın arka sayfasındaki listenin numarasında (numaralarında) göste

rilenler hariç (*) bu eşyanın ecnebide her hangi bir ameliyeye tabi tutulmamış olduğunu beyan 
ederim. 

2. Geri [gelmemiş olan eşyaya ait malûmat (*) 
3. Ayniyeti tesbite yarıyan malûmat : 
a) Kolilere ait (sayısı, cinsi, markası, v. s.) (*) 
b) Taşıt aracına ait (*) 

(Mahal) (Tarih) (İmza) 

C) Geri gelen eşyanın ıgümrüklenmesi : 
1. Yukarıdaki beyanın 1 nci fıkrasının taallûk ettiği eşya geri gelmiştir. 
2. Sair hususlar (#) 
3. Bu varakanın Gümrük idaresine gönderilmiştir. (*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

D) Gümrüğe mahsus kısım. 

(*) Lüzumlu değilse çizilecektir. 
(**) İsim ve adres büyük harflerle yazılacaktır. 
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( * j Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise. 
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Ek sayfa 13 

İTHAL KOÇANI No A. T. A. KARNESİ No 
1. Genel listenin sıra numarasında (numalarmda) gösterilen eşya, geçici 

olarak ithal edilmiştir. 
2. Eşyanın geri gönderilmesi/ Gümrüğe arzı (') için en son tarih 

3. Temsil numarası (*) 
4. Sair numarası (*) ... 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

İTHAL VARAKASI No A. T. A. KARNESİ No. 
A) Bu karne tarihine (dâhil) kadar geçerlidir. 

Karneyi veren müessese '. 
Sahibi 
Mümessili (*) 

B) Geçici ithale ait beyan 
1. Ben, (*) usulü veçhile (**) tarafından yetkili 

kılınmış olarak (*) :. 
a) Bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve Genel Listenin 

sıra numarasında (numaralarında) gösterilen eşyayı, ithal memleketinin kanun sair mevzuatiyle ko-
nunmuş şartlarla geçici olarak ithal etmekte olduğumu beyan; 

b) Eşyanın maksadiyle de geçici olarak ithal 
edilmekte olduğunu beyan. 

c) Bu kanun ve nizamlara uymayı ve mezkûr eşyayı Gümrük idaresince şart koşulan süre 
içinde geri gönlermeyi taahhüt ( * ) ; 

d) Bu varakada verilen malûmatın hakiki ve tamam olduğunu tasdik ederim. 
2. Ayniyeti tesbite yarıyan malûmat : 
a) Kolilere ait (sayısı, cinsi, markası, v. s. (*) 
b) Taşıt aracına ait (*) 

(Mahal) (Tarih) (imza) 

C) ithalde gümrükleme. 
1. Yukarıdaki beyanın taallûk ettiği eşya geçici olarak ithal edilmiştir. 
2. Eşyanın geri gönderilmesi/ gümrüğe arzı (*) için en son tarih, 
3. Tescil numarası (*) 
4. Sair hususlar (*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

D) Gümrüğe mahsus kısım. 

(*) Lüzumlu değilse çizÜecehtir. 
(**) İsim ve adres büyük harflerle yazılacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 674) 



Ek : Sayfa : 14 

- 26 — 

i 
U 

1 

Eşyanın ticari ismi 
ve, varsa marka ve 

numaraları 

2 

Yekûn 

Sa
yı

 

3 

A
ğı

rlı
k 

ve
ya

 
m

ik
ta

r 
4 

K
ıy

m
et

 (
*)

 

5 

M
en

şe
 m

em
le


ke

ti 
(*

*)
 

6 

G-ümrüğe mahsus 
ısütun 

7 8 

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise. 
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Ek sayfa 15 

GERİ GÖNDERİLEN EŞYA KOÇANI No A.T.A. KARNESİ No 

1. Bu karnenin numaralı ithal varakasına (Varakalarına) göre geçici olarak it
hal edilen ve Genel Listenin . . . . . numarasında (Numaralarında) gösterilen eşya geri göndertil-
miştir. (*). 

2. Arz olunmuş fakat geri gönderilmemiş eşyalar hakkında yapılan işlem (*) 

3. Arz olunmiamış ve sonra geri gönderilmesi düşünülmemiş olan eşyalar hakkında yapılan işlem 

o 
4. Tescil numarası (*) 

Gümrük) (Mahal) (Tarih) (tmza ve mühür 

GERİ GÖNDERİLEN EŞYA VARAKASI No A.T.A. KARNESİ No. 
A) Bu karne tarihine (Dâhil) kadar geçerlidir.. 
Karneyi veren müessese . 
Sahibi 
Mümessili (*) 

B) Geri gönderilen eşyaya ait beyan. 
1. Ben, (**) usulü veçhile (**) tarafından yetkili kılınmış olarak 

(*), bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve Genel Listenin sıra numarasında 
(Numaralarında) gösterilen ve bu karnenin numaralı ithal varakasına göre geçici 
olarak ithal edilmiş bulunan (*) eşyayı geri göndermekte olduğumu beyan ederim. 

2. Arz olunmuş fakat geri gönderilmesi düşünülmemiş olan eşyaya ait malûmat (*) 
3. Arz olunmamış ve sonradan geri gönderilmesi düşünülmemiş olan eşyaya ait malûmat (*) . 

4. Bu beyanı teyiden şu belgeleri tevdi ediyorum (*) 
5. Ayniyeti tesbite yarıyan malûmat : 
a) Kolilere ait (Sayısı, cinsi, markası, v.s.) (*) . • • 
b) Taşıt aracına ait (*) 

(Mahal) (Tarih) (İmza) 

C) Geri gönderilen eşyanın gümrüklenmesi. 
1. Yukarıdaki beyanın 1 nci fıkrasının taallûk ettiği eşya geri gönderilmiştir. (*). 
2. Arz olunmuş fakat geri gönderilmemiş olan eşyalar hakkında yapılan işlem (*) . . . . . 
3. Arz olunmamış ve sonradan geri gönderilm esti düşünülmemiş olan eşyalar hakkında yapılan 

işlem. (*) 

(*) Lüzumlu değilse çizilecekti?-. 
(**) İsim ve adres büyük harflerle yazılacaktır. 
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5. Bu varakanın (*) . . . 

sattır. (*) . . . 
(Gümrük) (Mahal) 
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Ek sayfa 15 

(Tarih) 

Gümrük idaresine gönderilmesi 

(îmza ve mühür 

.D) Gümrüğe mahsus kısım. 

(*) Lüzumlu değilse çizilecektir. 
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( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise. 
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Ek sayfa : 17 

TRANSİT KOÇAN NO : A. T. A. KARNESİ No : 

Tralnısit (içıin gümrükleme. 
1. Genel İstemin sına numarasında (nuHiaralarımida) 'gösterilen eşyalar 

gümrüğüme transit 'olarak sevk edilmiştir. 
2. Yurt dışı edilmesi / gümrüğe arzı (*) için en son Itarih 
3. Tescil numarası (*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 
Mükellef iy-ettem ibra hususuna 'dair varış gümrüğünün tasdiki. 
1. Yukardaki 1 nci paragrafta gösterilen eşyalar yurt -dışı (edilmiştir / ıaırz lolunjmuştur (*) 

2. Sair ıhususlar '(*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

TRANSİT VARAKASI No A. T. A. KARNESİ No. 
A) Bu karne (tarihine (dâhil) kadar geçerlidir. 

Karneyi verem müessese 
Sahibi 
Mümessili (*) 

B) Eşyanın tralnısit (olarak şevkime ait beyan. 
1. Ben, "'(**) usulü veçhile (**) tarafından yetkili kılınmış 

'olanak (*) : 
a) Bu yaprağın arka sayfasındaki listede sayılan ve genel 'listemin sıra 

ınumarasındia (numaralarında) gösterilen eşyayı, tramısit m'omleikeıtinm Ikamun ve 
salir muevzuaıtiyle konulmuş şartlarla ya sevk -etmekte oldu
ğumu Ibeyain; 

b) Transit memleketinin kanun ve nizamlarına uymayı ve gümrükçe şart koşulan 
süre içinde varış gümrük idaresine, bu 'eşyayı mühürleri < (varsa) tamam olarak 
arz ve hu (karneyi Itevdi etmeyi taahhüt; 

c) Bu varakada verilen malûmatın hakiki ve -doğru 'olduğumu tasdik; 
Ederim. 

2. Ayniyeti tesibite yariyan malûmat : 
a) Kolilere ait (sayısı, cinsi, markası v. ıs.) (*) 
b) Taşıt aracına ait (*) 

(Mahal) (Taraflı) (İmza) 

(*) Lüzumlu değilse çizilecektir. 
(**) İsim ve adresler büyük harflerle yazılacaktır. 
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Ek sayfa ; 17 

C) Tranıs'iit için gümrükleme. 
1. Yukardaıki beyanın taalllûk ettiği eşya gümrüğüne transit «dilmek 

üızere (işlem görmüştür. 
2. Yurt dışı edilmesi / gümrüğe arzı (*) için en son tarifli 
3. Tescil numarası (*) , 
4. Konulan gümrük mührü (*) 
5. Bu vartaıkanın gümrük idaresine gönderümesi şarttır •(*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve müıhür) 

D) Mükellefiyetten ibra hususuma dair varış gümrüğünün tasdiki. 
1. YukarılM beyanın taallûk «ettiği eşya yurt dışı edilmiştir / arz ıdlunmuştur (**) 
2. Sair hususlar (*) , 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

(*) Lüzumlu değilse çizilecektir. 
(**) İsim ve adresler büyük harflerle yazılacaktır. 
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( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kıymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı ise. 
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Ek sayfa: 19 

TRANSİT KOÇAN NO : A. T. A. KARNESİ No : 
Transit için gümrükleme. 
1. Geneli Üstenin sıra numarasında (numaralarında) 'gösterilen 'eşyalar 

gümrüğüne transit olarak ısevk edilmiştir. 
2. Yurt dışı 'edilmesi / 'gümrüğe arzı (*) içim en son tarih 
3. Tescil numarası (*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) - (İmza ve mühür) 
'Müikeillefiiyetteln ilbra hususuna dair varış gümrüğünüm tasidilki. 
1. Yukardaki 1 nei paragrafta gösterilen eşyalar yurt dışı lediimiştir/iarz olunmuştur (*) 

2. Sak hususlar (*) 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve mühür) 

TRANSİT VARAKASI No A. T. A. KARNESİ No 
A) Bu karne tarihine (dâhil) kadar -geçerlidir. 

Karneyi veren müessese 
Sahibi < ...... 
Mümessilli (*) 

B) Eşyanın trafntsit olarak şevkine ait beyan. 
1. Ben, (**) usulü veçhile (**) tarafından yetkili kılınmış 

olanak: (*) : 
a) Bu yaprağın »arka sayfasındaki listede sayılan ve genel listenin sura 

inumarasınida (numaralarında) gösterilen eşyayı, transit imgemle/ketinin kanun ve 
sair mevzuıaltiyle konulmuş şartlarla ya sevk etmekte oldu
ğumu beyan; 

b) Transit memleketimin kanun ve nizamlarına uymayı ve 'gümrükçe şart koşulan 
süre içinde varış gümrük idaresine, bu 'eşyayı mühürleri (varsa) tamam olarak 
arz ve bu karneyi tevdi etmeyi taahhüt; 

c) Bu varakada verilen malûmatın hakiki ve doğru olduğumu tasdik; 
Ederim. 

2. Ayniyeti tesbilte y ariyan malûmıait : 
a) Kolilere ait '(sayısı, cinsi, markası v. s.) (*) 
b) Taşıt aracına ait (*) 

(Mahal) (Tarih) (İmza) 

(*) Lüzumlu değilse çizilecekir. 
('**) İsim ve adresler büyük harflerle yazılacaktır. 
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Ek sayfa : İD 

C) Tıransilt -iıçâin gümrükleme. 
1. Yukardaıki beyanın 'taallûk öttiği eşya gümrüğüne transit edilımek 

üzere lişlam görmüştür. 
2. Yurt dışı edilmem / gümrüğe arzı (*) içlin eoı son tariıh 

3. Tescil numarası (*) 
4. Koraulan gümrük ımührü (*) • 
5. Bu varakanın gümrük idamesine 'gönderilmesi şarttır (*) 

(Grümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve ımühür) 

D) Mükeliefiiyeltiten ibra hususuna dair varış gümrüğünün tıasıdJilki. 
1. Yukari'ki beyanın taallûık elttiği eşya yurt ıdışı leldillmiişitir / ,aırz olunmuştur (**) 
2. Sair hususlar (*) , 

(Gümrük) (Mahal) (Tarih) (İmza ve ımühür) 

(*) Lüzumlu değilse çizilecektir. 
(**) İsim ve adreslre büyük harflerle yazılacaktır. 
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Ek : Sayfa : 20 

i 
s 

1 

Eşyanın ticari ismi 
ve, varsa marka ve 

numaraları 

2 

Yekûn 

o3 

m 

3 

A
ğı

rlı
k 

ve
ya

 
m

ik
ta

r 
4 

• 

1 
5 

M
en

şe
 m

em
le

ke
ti 

(•
•)

' 

6 

Gümrüğe mahsus 
sütun 

7 8 

( * ) Karnenin verildiği memleketteki ticari kt ymet. 
(**) Karnenin verildiği memleketten ayrı w#. 
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Ek sayfa : 2İ 

Yaprağın 3 ncü sayfası 

A. T. A. Karnesinin kullanılışı hakkında notlar 

1. Karnenin kapsadığı bütün eşyalar genel listenin 1 ilâ 6 neı sütunlarına kaydedilecektir. 
Eğer ön kapağın arka sayfasında genel liste için ayrılan boşluk kâfi gelmezse, resmî örneğe 
uygun ilâve yapraklar kullanılacaktır. 

2. Genel listenin doldurulmasında, 3 ve 5 nci sütunların yekûnleri listenin sonunda rakam 
ve yazı ile kaydedilecektir. Eğer genel liste muhtelif sayfalardan ibaret ise, kullanılan ek 
yaprakların miktarı ön kapağın arkasındaki listenin altında rakam ve yazı ile belirtilecektir. 

Varakalardaki listeler aynı işleme tabi tutulacaktır. 
3. Her kaleme, 1 noi sütunda belirtilecek olan bir sıra numarası verilecektir. 
Muhtelif aynı parçaları (yedek parça ve teferruat dâhil) ihtiva eden eşyaya tek bir sıra 

numarası verilebilir. CBir takdirde, beher ayrı parçanın mahiyeti, kıymeti ve gerekiyorsa ağır
lığı 2 nci sütunda kaydedilecek ve sadece genel ağırlık ile kıymet 4 ve 5 nci sütunlarda gös
terilecektir. 

4. Varakalara ait listelerin tanziminde genel listedeki aynı sıra numaraları kullanılacaktır. 
5. Gümrük kontrolünü kolaylaştırmak için eşyaya (ayrı olan parçaları dâhil) tekabül eden 

sıra numarasının, okunacak şekilde, konulması tavsiye olunur. 
6. Aynı nitelikte olan eşyalar, her birine ayrı bir sıra numarası verilmek şartiyle gruplan-

dırılabilir. G-ruplandırılan eşyalar aynı kıymette ve ağırlıkta değilse, bunların ayrı ayrı kıymet
leri ve gerekiyorsa ağırlıkları 2 nci sütunda belirtilecektir. 

7. Eğer eşyalar sergi için 'gelmişse, ithalâtçıya, menfaati icabı, ithal varakasının İB, (b) 
kısmında serginin ismi ile yerini ve organizatörünün isim ve adresinin belirtilmesi tavsiye 
olunur. 

8. Karne çıkmıyacak sabit bir yazı ile ve okunaklı bir şekilde doldurulacaktır. 
9. Karnenin kapsadığı bütün eşyalar çıkış memleketinde muayene ve kaydedilecek ve bu 

maksatla, oranın gümrük makamlarına, bu memleket gümrük mevzuatının böyle bir muayeneyi 
gerekli kılmadığı haller müstesna, karne ile birlikte arz olunacaktır. 

10. Eğer karne ithal memleketininkinden başka bir dilde doldurulmuşsa, gümrük makamları 
tercümesini istiyebilir. 

11. Süresi ıgeçen karneler ile, sahibince tekrar kullanılması düşünülmiyen karneler, bu kişi 
tarafından karneyi veren müesseseye iade olunacaktır. 

12. Bakamla gösterilecek bütün malûmatta normal reklâmlar kullanılacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 674) 



M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 675 

Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanın
ması ve tenfizine ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları 

raporları (1 /223) 

T. C, • 
' Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 9 . 3 . 1970 
Sayı :71 -993/1731 

^tİLLET MEODiei ıBAıŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisini arzı Bakanlar Kurulun
ca 27 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan («Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki ka
rarların tanınması ve tenfizine ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı) ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin'yapılmasını rica ©derim. 
Süleyman Demirel 

'•' "'" • ••"' Bâfbakan 

ÇOCUKLAB HAKKİNDA N A P İ K A İ İ J A L M L A M N I N TONİFİZİNK MÜTEDAİR lö NlîSA^s 1958 
TARİHLİ DA HAYE .SÖZLEŞMESiİNtf'N ÖEREKİÇEeî 

Çalışmak ımaksadıyle yabancı ülkelere gidenvatandaşlaramızın sayısının günden güne artması, 
bunların yurtta bıraktıkları ailelerine yardım etmemelerinin doğurduğu ailevî ye içtimaî dertler 
de gidenlerin sayısıyle orantılı olarak çoğalmaktadır. 

İşçilerin yurtta kalan eşleri, ana ve babaları, çocukları sık sık muhtelif yollarla 'Bakanlığımı
za başvurarak 'durumlarına bir çare 'bulunmasını, 'kendilerine yardıım sağlamasını istemektedirler. 
Bunlardan bir çoğunun elinde yetkili mahkemelerimizden verilmiş nafaka ilamları da vardır. Bu 
şikâyetler üzerine Bakanlığımız dış temsilciliğimiz aracılığı ile ilgililere Türkiye'deki ailelerine yar
dımda 'buluruması hususunda tavsiye ve telkinlerde bulunmakta ise de gerek mevzuatımızın hu yar
dımı teminde zorlayıcı bir müeyyidesi -bulunmaması, gerekse işçinin bulunduğu memleketle mem

leketimiz arasında ilamların tenfizine dair anlaşmaların mevcudolmaması yüzünden bu konuda 
olumlu bir sonuç alınamamaktadır. 

Millî mevzuatımız bakımından yabancı ilâmların yurdumuzda tenfiz edilebilmeleri yetkili asli
ye mahkemelerimizin kararı ile mümkündür. Yabancı memleketler imevzuatı da hemen hemen bu 
yolda hükümler ihtiva etmektedir. 

Nafaka ilâmlarının tenfizi için bu yola baş vurulması halinde bundan pratik bir fayda sağlana
mayacağı gibi alacaklının bir yabancı ülkede dava açarak işini ta'kib etmesindeki giiçlülkler de 
meydandadır. ' . 

Almanya ve isviçre ile aramızda mevcut adlî Müzaharet 'Anlaşmaları ve Belçika-ile olan İadei 
Müerimîn anlaşması nafaka hakkında hüküm ifade etmediği gibi .mevcut hükümlerin de pek tatbik 
kabiliyeti .kalmadığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan ve işi kökünden halledebilmek üzere Bakanlı
ğımız Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 540 ncı maddesinin 1 nci bendinden yararlana-

Donem : 3 
Toplantı : 3 
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rak ilgili devletlerle anlaşmalar yapmak mecburiyetmi duymuş ve bu konuda ilgili 'bakanlıkların 
da müspet mütalalaraıı almıştır. 

Aynı kanunun 540 ncı maddesinin 4 ncü bendi ahvali şahsiye ile ilgili ilâmların tenfizine mâni 
ise de anlaşmaların tasdiki hakkındaki kanunlar muahhar ve özel kanun niteliğinde olacağından 
anılan (bent hükmü zımnen mülga sayılacaktır. 

/Kendileriyle anlaşma aktedilmesi faydalı olan birçok devletler çocuklar hakkındaki nafaka 
ilâmlarının tenfizine mütedair 15 Nisan 1958 tarihli La Haye Sözleşmesine taraf bulunduklann-
dan ikili anlaşma yerine bu sözleşmeye iltihak suretiyle hareket etmenin uygun olacağı ve maksa
da daha kolay isal edeceği anlaşıldığından aşağıda maruz ihtirazi 'kayıtlarla bu anlaşmaya katıl
mamızın uygun olacağı düşünülmüştür. 

Anlaşmaya taraf devletlerin istifsar olunan görüşleri de ikili anlaşmalar aktine taraf olma
dıkları, bunun yerine 'bu 'konuda mevcut sözleşmelere katılmanın daha kolay ve faydalı olacağı 
yönündedir. 

Bu 'suretle nafaka alacaklısı küçükler ellerinde Türk Mahkemelerinden verilme ilamlarla yaban
cı '-memleketlerde alacaklarını tahsil ve takip imkânına kavuşmuş olacaklar ve bu 'konularda mas
raf, hare v. s. muafiyetlerinden de istifade edeceklerdir. 

Çocuklar hakkındaki nafaka ilâmlarının tenfizine müteallik sözleşmeye katılırken aşağıdaki 
ihtirazi kayıtlar dermeyan olunacaktır: 

Mütekabiliyet şartı ile, Âkit Devletlerden birinin yetkili makamı tarafından ittihaz edilen ve 
kesin hüküm halini almış olan nafaka ilamları tasdikli tercümeleri ile birlikte ve diploması 
yolu ile gönderildiği takdirde, mahkûm olacak tarafın bilahara yapacağı müracaat müstesna ol
mak üzere, tenfiz karan ve infazla ilgili işlemler, tarafların istimaına hacet kalmaksızın, resim, 
hare ve masraf tediyesine lüzum olmadan memleketimiz 'kanunlarına göre meeeanen ifa edilecektir. 

Not : Katılma belgesi düzenlenirken göz önünde bulundurulacak husus : Sözleşmenin 13 ncü 
maddesinde, belirtilen, nafaka kârını almakla yetkili makamlar Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk mah
kemeleridir. 

Tenfiz karan almaya yetkili makam ise Asliye Hukuk Mankeni eleridir'. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 25 . 3 . 1970 
Esas No. : 1/223 

Karar No. : 32 
Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 27 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki ka
rarların tanınması ve tenfizine ilişkin Sözleşme» nin onaylanımasımn uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı, Bakanlığınızca Komisyonumııza tevdi edilmekle ilgili bakanlık temsilcileri de ha
zır bulunduğu halde Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş olup, yapılan müzake
reler sonunda tasarının aynen kabulü Komisyonumuzca ittifaken kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 
saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Balkanı Bu Rapor Sözeüsü 
istanbul Siiivats Çorum Kastamonu 

/. Hakkı Tekind V. Bozatk A. Naki Ulusoy M. Seydübeyoğlu 
Maüaıtya Niğde Ordu Sivas 

/ / . Gökçe M. Ocakçıoğlu O. Vural A. Durakoğlu 

MM, Mee&i (S. Sayisı : 675) 



— 3 — 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Mvşisleri Komisyonu 
Esas No. : 1/223 

Karar No. : 9 

2.3. 1971 

Yüksek Başkanlığa 

(Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfiziııe İliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu) hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten belirtilmiş oldu
ğu veçhile, çalışmak maksadıyle yabancı ülkelere giden vatandaşlarımızla ilgili nafaka ilâmlarının 
tenfizi için lüzumlu muamelenin mütekabiliyet şartları dairesinde bir esasa bağlanmasını temin 
gayesiyle hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalaa olu
narak ayaıen kabul edilmiştir. 

Mevzuun iüzum ve ehemmiyetini nazarı itibara alan Komisyonumuz, tasarının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini temenniye §ayan görmüştür. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 
Afyon K. 

M. R. Çerçel 
İstanbul 

N. t. Tokgöz 
Kocaeli 
N. Erim 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 
Aydın 

M. K. Yılmm 
İstanbul 

M. Yardımcı 
Konya 

S. Koçaş 

Kâtip 
Balıkesir 

A. î. Kırımlı 
Bursa 

/. öktem 
İzmir 

§. Adatan 
Konya 

ö. ölçmen 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/223 
Karar No. : 151 

Bütçe Pîan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6.5. 1972 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan («Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Ko
nusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulun
duğu) hakkında kanun tasarısı ile, önhavalesi uyarınca Adalet ve Dışişler Komisyonu raporları, 
Adalet, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katilmasiyle incelendi ve görüşüldü. 

Çalıgmak maksadıyle yabancı ülkelere giden vatandaşlarımızın sayıları günden güne artmak
tadır. Yurt dışına giden vatandaşlarımızın sayıları arttıkça, yurtta ibırakmış oldukları aile ve ço
cuklaşma yardım etmemelerinin dertleri de bu sayıya .muvazi olarak çoğalmaktadır. Çok haklı 
olarak kendilerine yardımın sajlanması iğin işçilerimizin ailelerinin bir çare bulunmasını isteme
leriyle skarşı karşıya kalınmıştır. Hatta mevzuatımızda bu yardımın ttemininde işçinin bulunduğu 
memleket ile memleketimiz arasında ilâmların tenf izine dair anlaşmaların mevcudolmaması yüzün
den yapılan temaslardan olumlu bir netice alınamamıştır. 

Mi&eit 'Mecsifei (S. Sayası : 675) 
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Kendileriyle anlaşma akdedilmesi faydalı olan birçok devletler çocuklar hakkındaki nafaka 
ilâmlarının tenf izin e mütedair 15 Nisan 1958 tarihli «La Haye -Sözleşmesi» ne taraf bulundukla
rından, İkili Anlaşma yerine bu Sözleşmeye iltihak suretiyle maksada daha kolay varılacağı dü
şünülmüştür. 

Bu suretle nafaka alacaklısı olanlar Türk mahkemelerince verilecek ilâmlarla yabancı memle
ketlerdeki alacaklarını tahsil imkânına kavuşmuş,olacaklardır. 

Tasarının bu gerekçe muvacehesinde Komisyonumuzca aynen kabulüne, 
Anlaşma tarihinin eski olduğu ve tasarının bir an evvel kanunlaşmasının faydalı olacağı ge

rekçesi ile Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 
Bu itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Amasya 

8. Ay gün 
Denizli 
/ / . Oval . 
Konya 

N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 

11. Balan 
Diyarbakır 

S. Savcı 
Konya 

B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Aydın 

N. Menteşe 
Giresun 

M. E. Turgutalp 
Manisa 

ir. okçu 

Adana 
8. Kılıç 

Bolu 
/ / . /. Cop 

İçel 
(!. Ohyayuz 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

(«Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü konusundaki Kararların tanınması ve tenf izine ilişkin 
Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulunduğu) hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 Haziran 1968 tarihinde imzalanan «Çocuklara karşı Nafaka Yükümlülüğü 
konusundaki kararların tanınması ve Tenfizinc ilişkin Sözleşme» nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
'S. Demirel 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos, Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm, ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Devlet Bakanı 
ZT. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
II. Menteşeoğiu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

27 . 2 .-1970 

Devlet Bakanı 
T. Bügin 

Dışişleri Bakanı 
- /. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N, Cevheri 

Gençlik ve Spor Bakanı 
î. Sezgin 

Millet Meclisi ;S." Sayısı : 075) 
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ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANIN

MASI VE TENFİZE İLİŞKİN 'SÖZLEŞME 

(15 Nisan 1958 tarihinde akdedilmiş ve 1 Ocak 1962 de yürürlüğe girmiştir.) 
İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletler; 
Çocuklara karşı nafaka yükümlüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizi için müşterek 

hükümler tespit etmek arzusu ile, 
Bu konuda bir sözleşme aktetmeyi kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmış

lardır : ' " ' • ' ' 

1. Madde 

İşbu 'Sözleşme amacı, evlenmemiş ve, 21 yaşını doldurmamış olan nesebi sahih veya gayrisahih 
veyahut evlât edinilmiş bir çocuğun, uluslararası veya ulusal nitelikteki talebi üzerine verilen ka
rarların Âkit Devletler tarafından karşılıklı olarak tanınması ve tenfizinin sağlanmasıdır. 

Karar nafaka yükümlüğünden başka hükümleri de ihtiva ediyorsa Sözleşmenin etkisi sadece na
faka yükümlülüğü konusuna inhisar eder. 
. •'Sözleşme civar hısımlar arasındaki nafaka yükümlülüğüne ilişkin kararlara uygulanmaz. 

2: Madde 

Âkit Devletlerden birinde verilmiş olan nafakaya ilişkin kararlar yeniden gözden geçirilme
den diğer Âkit Devletlerce tanınmalı ve haklarında lüzumlu tenfiz karar; verilmelidir, şu şart
la ki : 

. 1.. .Kararı vermiş olan merci.işbu Sözleşme uyarınca yetkili olsun; 
2. Kararı vermiş olan merciin ımensubolduğu Devletin kanununa göre dâvâlı taraf usulü dai

resinde mahkemeye çağırılmış veya mahkemede temsil edilmiş olsun; 
Bununla beraber kararın gıyaben verilmiş olması halinde eğer tenfiz mercii davanın cereyan 

tarzına göre davalının, kendi kusuru olmaksızın takibattan habersiz kalmış veya [kendini savuna-
mamış olduğuna kanaat getirirse o zaman tanıma ve tenfiz reddolunabilir; 

3. Karar, verilmiş olduğu memlekette kesin hüküm kuvvetini kazanmış olsun; 
Bununla, beraber, eğer tenfiz merciinin mensubolduğu memlekette kanun yollarının açık bu

lunmasına rağmen geçici ieraî kuvveti haiz kararlar çıkarılabilir veya ihtiyatî tedbirler alınabilir
se tenfiz mercii diğer Âkit Devletlerden çıkan bu gibi kararlar hakkında lüzumu tenfiz kararı ve
recektir; - : . - ; . • . 

4. Kararlar ileri sürülmüş- olduğu memlekette konusu ve tarafları aynı olan bir karara aykırı 
bulunmasın; . 

Kararın tefhiminden önce, kararın ileri sürülmüş olduğu memlekette derdesti rüyetlik durumu 
var idiyse tanıma ve tenfiz reddolunabilir; ' " 

5. Karar, ileri sürülmüş okluğu memleketin kamu düzeniyle açıkça uyuşmazlık halinde olma
sın. 

3. Madde 

İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca, aşağıdaki merciler nafakaya ilişkin kararlar vermekle yet
kilidir ; 

1. Davanın açıldığı sırada nafaka borçlusunun mutat meskeninin bulunduğu devletin ülkesi 
dahilindeki merciler; - - • 

2. Davanın açıldığı sırada nafaka alacaklısının mutat meskeninin bulunduğu devletin ülkesi 
dahilindeki merciler-
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3. Nafaka borçlusunun açık olarak veya yetki itirazında bulunmaksızın davanın esasına gir
mekle kabul ettiği merci. 

4. Madde 

Bir kararın alınmasını veya tenfizini isteyen taraf aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidir; 
1. Kararın geçerli olması için gerekli şartları haiz, bir örneği, 
2. Kararın kabili icra olduğunu tespit eden belgeler; 
3; Kararın gıyaben verilmesi halinde, dava dilekçesinin resmen tevsik edilmiş bir kopyası ve 

bu dilekçenin usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini tespit edecek nitelikteki gerekli belgeler. 

5. Madde 

lenfiz kararı verecek merciin incelenmesi 2. maddedeki şartlar ve 4. maddede sayılmış bel
gelere inhisar edecektir. 

6. Madde 

îşbu közleşmenin başka bir şekli öngörmediği hallerde lüzumu lenfiz kararı verilmesine ilişkin 
usul tenfiz merciinin mensubolduğu Devletin kanununa tabidir. 

Lüzumu tenfizi hakkında karar verilmiş olan her karar, tenfizin talebedildiği ülkenin yetkili 
makamlarından sadır olmuş kararlarla aynı kuvvete sahiptir ve aynı neticeleri meydana getirir. 

7. Madde 

Tenfizi talebedilen karar, nafakanın belirli Bralıklarla ödenmesine ilişkinse, tenfiz kararı mu
accel olan borçlar hakkında olduğu gibi vadesi henüz gelmemiş borçlar hakkında da verilecektir. 

8. Madde 

işbu Sözleşme öngörülen kararların tanınması ve tenf izine ilişkin yukarda hükümlerde belirti
len şartlar, aynı zamanda 3. maddede öngörülen yetkili makamlardan verilip, nafaka yükümlü
lüğüne ilişkin mahkûmiyeti değiştiren kararlara da uygulanır. 

9. Madde 

Kararın verildiği memlekette adlî müzaheretten yararlanmış olan taraf kararın tenfizi usulün
de de bundan yararlanır. 

îşbu Sözleşmede öngörülen usullerde teminat gösterilmesine (cautio judicatum solvi) lüzum 
yoktur. 

Bu ıSözleşme hükümlerine tabi olan usullerde, elde edilen belgeler taadik ve vizeden muaf tu
tulmuşlardır. 

10. Madde 

Âkit Devletler, çocuklara kaışı nafaka borçlan sebebiyle hükmedilen meblağların transferini 
kolaylaştırmayı taahhüdMerler. 

.11. Madde 

îşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü nafaka alacaklısının, ister infaz merciinin bulunduğu ülkenin 
.iş hukukunun, ister Âkit Devletler ^arasında bulunan başka bir «özleşmenin, nafaka konusundaki 
tenf ize uygulanabilecek diğer her hangi bir hükmüne başvurmak hakkına engel olmaz. 
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M; Mad<î* 

îfba (Sözleşme, yürürlüıge girmeden evvel verilmişe olan karariar hakkında- uygulanamaz;. 

13. Madde 

Her Âkit Devlet, nafaka konusunda hüküm verecek ve yabancı kararların lüzumu tenfizi hak> 
kında karar verecek yetkili mercileri Hollanda Hükümetine bildirecektir. 

Hollanda Hükümeti bütün bu bilgileri diğer Âkit Devletlerin bilgisine sunacaktır. 

14. Madde 

İşbu. Sözleşmenin hükümleri bütün Âkit Devletlerin kendi anavatan ülkelerinde uygulanır. 
Eğer Âkit Devletlerden birisi, bu ıSözleşme hükümlerinin uluslararası ilişkileri .kendisi tarafın

dan sağlanan ülkelerin bazılarında veya hepsinde yürürlükte olmasını arzu ederse, bu konudaki 
istemini, Hollanda Dışişleri Bakanlığına sunulacak bir belgede belirtecektir. Bakanlıkta diploma
tik yollarla, bunun uygunluğu onaylanmış bir kopyasını diğer Âkit Devletlece yollayacaktır. 

Bu beyan, anavatan, dışı ülkeler hakkında; ancak beyanda bulunulmuş, olan. Devlet il« bu beya
nı kabul ettiklerini beyan eden devletler arasında etkili olacaktır. Bu son beyan Hollanda-Dışişleri 
Bakanlığına, yapılacak ve o da diplomatik yollarla uygunluğu tasdik edilmiş kopyasını; bütün 
Âkit Devletlere yollayacaktır. 

15. Madde 

%bu 'Sözleşme Ea Haye Devletler Hasusi Hukuku Sekizinci Oturumunda temsil edilen Bütün 
devletlerin imzasına açıktır. 

(Sözleşme- onaylanacak ve onay belgeleri Holanda Etajer i Bakanlığına tevdi edilecektir. 
iBütün onay belgeleri bir tutanağa kaydedilecek ve bunun uygunluğu tasdik edilmiş bir kop

yası bütün imzacı devletlere diplomatik yolla tevdi edilecektir.. 

16. Madde 

îşibu Sözleşme 15 nei nıad&ede öngörülen dördüncü onay belgesinin tevdiinden itibaren altmı
şıncı gün ytürürlüğe girecektir. 

Sözleşmeyi sonradan onaylayan imzacı devletler yönünden onay belgesinin tevdi tarihinden 
itibaren altmiişıneı gün yürürlüğe girecektir. 

14 neü maddesinin 2 nci fıkrasma göre işbu Sözleşme kabul beyanının tevdiinden itibaren altmı
şıncı gün yürüdüğe girecektir. 

17. Madde 

La Haye Devletler Hususi Hukuku Sekizinci Oturumlunda temsil edilmemiş bulunan her devlet 
işim (Sözleşmeye katılabilecektir. Katılmak isteyen Devlet Holan'da Dışişleri Bakanlığına sunula
cak (bir belge ile bu niyetini belirtecektir. O da diplomatik yolla, bu belgenin uygunluğu tasdik edil
miş bir kopyasını Âkit devletlere yollayacaktır. 

ıSözleşme, katılmak isteyen devlet ve bu katılmayı kabul eden Devlet arasında, katılma belge
sinin tevdiinden itibaren altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. 

Katılma ancak katılan devletle katılmayı kabul ettiğini beyan eden devletler arasındaki iliş
kide etkili olacaıktır. Bu beyan Holanda Dışişleri Bakanlığına tevdi edilecektir; bu da, uygunluğu 
tasdik edilmiş bir kopyasını bütün Âkit Devletlere yollayacaktır. 

Katılma belgesinin tevdii, ancak işfou Sözleşmenin 16 ncı maddesine göre yürürlüğe girmesin
den sonra söz konusu olacaktır. 
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18., ;&ladde 

Bıı Sözleşmeyi onaylayan veya imzalayan veya ona sonradan katılan her Âkit Devlet, nafaka 
alacaklısının oturduğu yer sebebiyle yeitki kazanmış diğer bir Âkit Devletin merciinden verilen 
tanıma ve tenfize ilişkin kararlar hakkımda bir ihtirazi kayıtta bulunabilir. 

Bu itirazi kaydıl öne süren Devlet, kendi yetkili mercilerinin nafaka alacaklısının oturduğu yer 
sebebiyle yetkili olduğu zaman bunların verdiği (kararlara Sözleşmenin uygulanmasını tateb ede
cektir, 

19. M,adde s 

îşlbu Sözleşme 16 ncı maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen talihten itibaren 5 yıllık bir süreye 
sahibolacaktır. Bu süre, devletlerin onu daha sonra onaylaması veya ona katılması : halinde dahi, 
bu tarihten başlar.ı 

Feshi ihbar hali müstesna, Sözleşme beş yıldan beş yıla zımnî olarak yenilenir. 
Feshi ihbar, müddetin bitiminden en az altı ay evvel diğer Âkit devletlere bilgi verecek olan 

Holanda Dışişleri Bakanlığına bildirilmelidir. 
Feshi ihbar ülkeyle veya 14 neü maddenin 2 nci bendinde uygun olarak MldiriLmiş bazı ülke

lerle sınırlanabilir. 
F«shi ihbar, etkisini yalnız onu yapan Devlet* üzerinde gösterir. Sözleşme diğer Âkit Devletler 

için yürürlükte kaktı>aya devam öder. 
Bu inançla aşağıda imzalan bulunan yetkililer işbu Sözleşmeyi imzaladılar. İşbu Sözleşme, 

15 Nisan tarihinde La Haye'de bir nüsha olarak tanzim edilmiş olan işbu Sözleşme Holanda Hü
kümeti arşivlerine tevdi edilecek ve bunun uygunluğu tasdik olunan bir kopyası La Hay e Devlet
ler Hususi Hukuku 'Konferansının Sekizinci Oturumunda temsil edilen Deyle'tlerin her birine ve 
aynı şekilde daha sonra ona katılacak; olan Devleti ere 'diplomatik yoldan -gönderilecektir. 

—.•... 
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Toplantı : 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye 
Mazhar Millet Tarifesi'nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakan
lar Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun tasarısı ve Tica

ret, Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonlarının raporları (1 /96) 

T. C. 1 .12 . 1969 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Saıj% : 71 - 730/9477 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11 . 5 . 1968 tarih ve 71 - 730/3369 sayılı yasımız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Mü
saadeye Mazhar Millet Tarifesi - nin Yürürlüğe Konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararı
nın Onaylanması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuş-
tın*. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması çerçevesinde, GATT üyesi devletler arasında mev
cut ticareti geliştirmek üzere 4 Mayıs 1964 - 30 Nisan 1967-fcarMeri arasında 'ceröyan öden ve Kennedy 
Round a'dı verilen Ticaret Müzakereleri- Konferansına katılmış bulunan Türkiye'nin, tarife hadle
rinde indirim yapmayı kabul ettiği 23 maddeden ibaret XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Liste
si (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına dair, 3 . 2 . 1968 ta
rih ve 6/9499 sayılı Bakanlar Kurulu Karannın, 244 sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından onaylanması maksadiyle hazırlanmış olan kanun tasarısı, ilişikte sunul
muştur. 

I - Konu île İlgili Açıklamalar : 
1. Bilindiği üzere Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ulaşmak istediği hedef

lerden biri de, üye ülkeler arasında ticaretin gelişmesini sağlamak ve bu gelişmeyi önleyen veya ge
ciktiren her türlü engeli "ortadan kaldırmaktır. 

Bu konuda 1947 yılından 1964 yılma kadar geçen devre zarfında, çeşitli tarihlerde önemli ta
rife müzakereleri yapılmış ve dünya ticaretinin gelişımesiride »hayli ilerlemeler kaydedilmiş olmak
la ^beraber, son olarak cereyan eden Kennedy Müzakereleri gerek şümul, gerekse muhteva ve sonuç 
bakımından, şimdiye kadar ;bu yolda sarf edilen çabaların en büyüğü ve etkilisi olmuştur. 

Müzakerelerin başlangıcında öngörülen prensipler şunlardı : 
a)! Dünya ticaretinin gelişmesi için, en ziyade müsaadeye mazhar millet kaidesine ve.mütekabi

liyet esasına dayanan bu müzakere, 4 Mayıs 1964 tarihinde 'başlanmalıdır; 
b) Müzakerelerde sınaî ve tarımsal maddeler, hiçbir ayırım yapılmadan ele alınmalı, tarife en

gelleri ve tarife dışı engeller incelenmelidir; 
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c) Tarife nispetlerinde toplu olarak % 50 indirim hedefi, müzakerelere esas olarak kabul edil

melidir ; 
d) İndirimler, beş yıllık devre içinde ve bütün tarifeye şamil olacak şekilde yapılmalı, istisna

lara asgarî ölçüde yer verilmelidir; 

e) Gelişmekte olan ülkelerden tanı bir mütekabiliyet beklenmemeli, bu ülkelerin ihracatını 
köstekleyen engellerin giderilmesine ve tarımsal maddeler için dünya pazarlarına giriş imkânları 
sağlanmasına gayret edilmelidir. 

2. Bir yıl devam eden hazırlık çalışmalarından sonra 4 Mayıs 1D64 tarihinde resmen başlayan 
ve gelişmiş - gelişmekte olan 53 ülkenin katıldığı Kennedy müzakerelerinde varılan genel sonuçlar, 
şu şekilde özetlenebilir : 

a)1 Toplu tarife indirimlerine hedef olarak alınan % 50 nispeti, genellikle sınaî maddeler için 
olumlu sonuçlar vermiştir. Bu oranda indirim yapılmayan sınaî maddelerde ise, ya daha aşağı oran
larda indirim vukubulmuş ya da hiçbir indirim yapılmadan eski oranlar muhafaza edilmiştir. Yapı
lan hesaplara göre sınaî maddelerdeki indirimler, <% 20 - % 50 oranında gerçekleşmiş ve ortalama 
indirim % 36 yi bulmuştur. 

b); Tarımsal maddeler alanında, geniş ölçüde ihracatçı durumunda bulunulan ve bu bakımdan 
mütekabiliyet esasına dayanmak şartıylc bu sahada da ;% 50 oranında toplu indirimlere gidilmesini 
isteyen A. B. D. nin izlediği politika ile A. E. T. ülkelerinin tarım alanında, daha çok ithalatçı du
rumda 'bulunmaları sebebiyle benimsedikleri himayeci politika, müzakerelerin gerek hazırlık devre
sinde gerekse fiilen cereyan ettiği devrelerde, büyük görüş ayrılıklarına yol açmış ve böylece de
vam etmiştir. 

Bu bakımdan tarımsal ürünler alanındaki müzakerelerden, sanayi mallarında olduğu gibi geniş 
ölçüde olumlu sonuç alınması mümkün olamamış, yapılabilen indirimler, ortalama olarak '% 20 - 25 
civarında kalmıştır. Bir kısım tarımsal ürünler için ise indirimler, ya çok sınırlı olmuş veya müza
kerelerin sonuna kadar anlaşmaya varılamamıştır. 

Bu alandaki olumlu sonuçlar olarak; hububat fiyatarmda asgarî fiyat tespiti konusunda varı
lan anlaşma ile az gelişmiş ülkelere her yıl 4.5 milyon ton tutarında ve üç yıllık bir süre için 
gıda yardımı yapılması hakkında varılan anlaşma zikredilebilir. 

c) Tarife, tarife dışı ve benzeri engellerin azaltılması veya kaldırılması yönündeki müzake
relerde de belirli gelişmeler kaydedilmemiş, sadece anti damping konusunda bir anlaşmaya va
rılmıştır. 

II. — Türkiye'nin Kennedy Müzakerelerindeki Durumu : 
Türkiye Kennedy müzakerelerine, gelişmekte olan ülkeler safında katılma yolunu tercih et

miştir. Zira Gümrük vergilerinde önemli indirimlere gidecek olan sanayi ülkeleri, iktisadî bakım
dan geri kalmış ülkelerden tam bir karşılık beklemeyeceklerinden, az bir fedakârlık karşılığında 
bu müzakerelere katılma hakkını kazanacak oları Türkiye, yapılacak tarife indirimlerinden tama
men faydalanma imkânını -elde edecektir. 

Diğer taraftan Kalkınma plânları ile sanayileşme alanında son yıllarda büyük gelişme kayde
den Türkiye'nin, ananevi tarımsal ürünler ihracatçısı vasfı yanında, mamul ve yarı mamul sa
nayi malları ihracatçısı niteliğini de elde etme çabası içinde, dış pazarlara çıkabilme fırsatını 
kaçırmaması gerekirdi. Bu bakımdan dış pazarlara yönelmede yeni imkânlar sağlayacak olan 
Kennedy müzakerelerinden azamî yararlanmayı düşünmesi, Türkiye'nin bu yoldaki iktisadî po
litikasına da tamamen uymaktaydı. 

Yukarda belirtilen mülâhazalardan hareket eden Türkiye'nin müzakerelere katılabilmesi 
için, iktisadî ve ticarî imkân ve menfaatlerine uygun, sembolik mahiyette de olsa, indirim yap
mayı düşündüğü maddelerde ilgili bir listeyi, GATT Sekreteryası'na bildirmesi gerekiyordu. 

Mtekim bu maksatla, ilgili Bakanlık ve Teşekküllerin katılmasiyle yapılan, çalışmalarda, lis
teye dahil edilecek maddeler, aşağıdaki kıstaslar nazara alınmak suretiyle seçilmiştir ; 
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a) Türk ekonomisinde kurulmuş, kurulmakta olan ve kurulması öngörülen sanayi kolları 

dikkate alınmış ve bu sanayi kollarının gelişmesine engel olabilecek maddelere yer verilmemiştir; 
b) Son Taviz Listemizde bulunan ve ekonomik bakımdan vergi hadlerinin indirilmesinde 

fayda görülen (yatırım maddeleri, hammaddeler ve sıhhî malzeme gibi) ve malî bakımdan büyük 
ölçüde vergi kaybına yol açmayacak maddelere listede yer verilmiştir; 

c) İthalât rejimimiz balamın dan olduğu kadar memleket ihtiyacı bakımından da ithal mik
tarı düşük olan ve yakın bir gelecekte de yüksek miktarda ithali beklenmeyen maddelere listede 
yer verilmiştir; 

d) Nihayet A.E.T. ülkelerinin dış tarifesine nazaran Gümrük Vergi nispetleri çok yüksek 
olan bir kısım maddeler, listeye alınmıştır. 

Bu kıstaslar nazara alınmak suretiyle hazırlanan ve İktisadî Kuruldan da geçirilen, 23 mad
deden ibaret Türkiye Teklif Listesi GATT'a tevdi edilmek suretiyle, Kennedy müzakerelerine 
fiilen Ikatılma hakkı kazanılmıştır. 

Yapılan ikili ve çok taraflı tarife müzakereleri sonunda, bu müzakerelere katılan memleketle
rin yaptıkları muhtelif oranlardaki indirimleri gösteren listeler, Gümrük tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli konsolide listeler halinde yürürlüğe konulmak üzere, ilgili Âkit Taraf
larca kabul edilen «Genel Anlaşmaya ekli 1967 Cenevre Protokolü» adı altında bir protokolde 
yer almıştır. 

Burada bir noktayı bilhassa belirtmekte fayda mülâhaza olunmuştur: 
Türkiye A.E.T. ile Kennedy Round çerçevesinde tarife müzakerelerine girişmemeyi, ticarî men

faatlerine daha uygun görmüştür. Zira dış ticaretimizde en önemli yeri işgal eden A.E.T. nun, 
GATT ülkelerine şamil olarak ve özellikle memleketimizin ilgilendiği tarımsal maddelerde yapa
cağı indirimler zararımıza olabilir ve bu suretle Ankara Anlaşmasının ıgeçiei protokol hükümleri
nin memleketimize sağladığı avantajlar, indirim ölçüsünde azalabilirdi. Bu bakımdan Türkiye-
nin Topluluk ve Kennedy müzakereleri dışında, Ankara Anlaşmasının geçici protokol hükümleri 
çerçevesinde, özel tarife ınıüzaikerelerine girişmesinin daha makul bir tutum olduğu kanaatine 
varılmıştır. 

III - Kennedy müzakerelerinin Türkiye bakımından sonuçları : 
Türkiye Kennedy Ticaret Müzakerelerine katılmakla, .küçümsenmeyecek faydalar sağlanmış

tır. Bu gerçeğin: rakamlarla ifadesi şöyledir : 
1 milyar 583,5 milyon liralık toplam ihracatımızın'% 32,1 (508,3 milyon Tl.) muaf en ithal edil

miş, vergiye tabi % 67,9 nispetindeki ihracatımızın (1 milyar 075,2 milyon Tl.) ise % 28,2 si için 
% 50 ve daha yüksek oranlarda, % 52,6 sı için % ^0 den az tarife indirimi yapılmıştır. 

İndirim dışı 'bırakılan ihracatımızın, !% 19,2 si nispetinde ve sadece 206,9 milyon lira değerinde 
olmuştur. 

Bu genel sonuçların memleketler itibariyle tahlilini ise, şu şekilde yapmak mümkündür : 
Avrupa Ekonomik Topluluğu : Kennedy müzakerelerinde kendilerinden, yukarda anılan se

beplerden dolayı indirim talebetenediğdmiz A. E. T. na olan ihracatımız, topluluk tarafından yapıl
mış indirimlerden dolaylı olarak faydalanmıştır. 

Ortaklık anlaşmamız gereğince Topluluğun, rüçhanlı tarife dahilinde ithal edilen tütün, kuru 
üzüm, kuru incir ve fındık gibi dört ihraç maddemiz, İm değerlendirme dışında tutulmuştur. 

Altılara 1965 yılı toplam ihracatımız 1 milyar 398,2 milyon lira olup, bunun % 37,6 sı muafen 
ithal edilmiştir. Geri kalan % 43,6 nispetindeki kısmı ise, belirli kontenjan .dahilinde tercihli ta
rifeden faydalanan, >adı geçen dört ihraç maddemiz teşkil etmektedir. 

Vergiye tabi ihracatımızın !% 18,7 nispetindeki kısmının % 22,4 ü üzerinde % 50 ve daha faz
la oranlarda, % 21,1 i üzerinde % 50 den az tarife indirimi yapılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri : Bu ülkeye müteveccih 735,8 milyon liralık 1965 yılı ihracatımı
zın % 5,9 u vergisiz, % 94,1 i ise vergili olarak ithal edilmiştir. 

Vergiye tabi ihracatımız, bu ülkenin yaptığı tarife indirimleri yönünden ele 'alındığında, bu-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 676) 



— 4 — 

nun % 1.1,5 i için '%. 50 ve daha yüksek oranlarda, % 80,2 si için ;% 50 den az indirim yapılmış
tır. Bunun 517 milyon liralık kısmını, '% 10 oranında indirim yapılan tütün teşkil etmektedir. 

İngiltere : Bu memlekete 1965 yılı ihracatımız 371,1 milyon lira değerinde olmuştur. Bunun 
% 60,4 ioranındaki kısmı, hiejbir vergiye tabi olmadan ithal edilmiştir. 

İngiltere'ye toplam satışlarımızın |% 39,6 sim teşkil eden vergili ihracatımızın % 61,8 ini i% 50 
ve daha yüksek oranlarda, % 0,6 sim !% 50 den düşük oranlarda yapılan vergi indirimleri teşkil 
etmiştir. 

İsviçre : Bu memlekete olan ihracatımızın '•% 100 ü vergiye tabi olmakla beraber, isviçre'nin 
Gümrük Vergisi nispetleri çok düşüktür. 

Toplam ihracatımızın % 45,6 sı için !% 50 den fazla, '% 5,9 u için % 50 den az oranlarda indi
rim yapılmıştır. 

Kuzey Ülkeleri : Bu ülkelere müteveccih 1965 yılı ihracatımız 153,5 milyon lira olup, bunun 
ortalama olarak '% 70,6 «mm, esasen hiçbir vergiye tabi olmadan ithal edildiği anlaşılmıştır. Ver
gili ihracatımızın çok büyük kısmı üzerinde de tarife indirimi yapılmıştır. 

Çekoslovakya : Bu ülkeye olan vergili ihracatımızın toplam ihracat içindeki yeri '% 52,1 olup 
bu nispetin tamamı üzerinde, % 50 ve daha yüksek oranlarda indirim yapılmıştır. 

»Japonya : \B\x ülkeye olan ihracatımız, 1965 yılı itibariyle 46,4 milyon liradır (bu ülkeye olan 
tütün ihracatımız tekel konusu olduğu için muaf en vukubulmuştur). Bunun % 97,4 ü muaf en it
hal edilmiş, % 2,6 oranındaki vergiye tabi- ihracatımızın '% 83,3 ü üzerinde, !% 50 den fazla in
dirilin yapılmıştır. 

Kanada : Bu ülkeye 1965 yılı toplam ihracatımız 4,3 milyon lira olup, bunun % 27,9 nispetin
deki kısmı muaf en ithal edilmiş, vergiye tabi !% 72,1 nispetindeki kısmın P/o 77,5 inde 1% 50 den 
fazla, ı% 12,9 unda !% 50 den az indirim yapılmıştır. 

IV - Gerekçenin ilk fıkrasında da belirtildiği üzere Gümrük Tarifeleri ve 'Ticaret Genel An
laşmasına (GATT) ekli 1967 Cenevre Protokolüne ilişkin 23 maddeden ibaret Taviz Listesini yü
rürlüğe koyan 3 . 2 . 1968 tarih ve 6/9499 sayılı Bakanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
daki kanun tasarısı ve 'ekleri sunulmuş bulunmaktadır. 

Ticaret Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonu 16 . 3 . 1970 
Esas No. : 1/96 

Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi» 
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun 
tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse ilgili Bakanlık temsilci
lerinin verdikleri mütemmim malûmata uygun mütalâa eden Komisyonumuz tasarıyı aynen kabul 
etmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi 'buyurunu ak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Balıkesir Bursa Sakarya 
/. Aytaç K. Önadım Y. Bir 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

S. Bosna K. Erdem M. N. Sandtkçıoğlu 
Erzurum İstanbul Erzincan 

F. Taşkesenlioğhı M. K. Özek e N. Yıldırım 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Di-şişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/96 
Karar No. : 18 

İS . 5 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi-
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun 
tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, gerekçede de belirtilmiş olduğu veçhile, En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesini 244 sayılı Kanun hükümleri gereğince yürürlüğe ko
yan Bakanlar Kurulunun 3 . 2 . 1968 tarih ve 6/9499 sayılı kararının onaylanmasına mütedair 
olarak hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri) Komisyonu 

Başkanı 
Manisa 

E. Akça 
Ankara 
0. Alp 

Çankırı 
//. Bağlı 

Konya 
ö. ölçmen 

Sözcü 
izmir 

Ş. Osma 
Bursa 

/. öktem 

istanbul 
N. t. Tokgöz 

Konya 
T. Y. öztuna 

Trabzon 
M. A. Oksal 

Kâtip 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 
Bursa 

A. Türkel 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
0. Deniz 

imzada bulunamadı 
Maraş 

M. N. Çuhadar 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 24• . 7 . 1971 

Esas No. : 1/96 
Karar No. : 51 

Yüksek Başkanlığa 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin 
yürürlüğe konulmasına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonu
muzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Muğla Diyarbakır İstanbul 

A. Buldanlı 8. Savcı II. Dolun 
Artvin Bolu Bolu 

A. N. Budak N. Bayramoğlu §. Kiykmğlu 
İmzada bulunamadı. 

İstanbul Çanakkale Erzurum 
N. Eroğan Z. Gülsen K. Erverdi 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. 1/96 

Karar No. : 140 

6.5. 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Lis
tesi - En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu Kararının onaylanması hakkında kanun tasarısı» ile, önhava/lesi uyarınca, Ticaret, Dışiş
leri ve Maliye komisyonlarının raporları, Ticaret, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de 
katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Aynı mübadele döneminden başlayarak her geçen gün ileriye doğru aşamalar kaydeden tica
ret, bugün ülke hudutları içerisindeki makro düzeyden, ülkeler arası makro seviyeye çıkmış, 
bîr çok alanlarda olduğu gibi bu alanda da anlaşmalar yapılması zaruretini göstermiştir. 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması çerçevesinde GATT üyesi' devletler arasında 
mevcut ticareti geliştirmek üzere 4 Mayıs 1964 - 30 Nisan 1967 tarihleri arasında cereyan eden 
«Kennedy Raund» ticaret müzakereleri konferansına katılmış olan Türkiye, tarife hadlerinde indi-
rünı yapmayı kabul ettiği 23 maddeden ibaret XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi' (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin tespit iettiği hudutlarla ticaretin gelişmesini ön
leyen veya geciktiren engelleri, ortadan kaldırmaktadır. Sözleşmede millî hudutlar dahilinde ge
lişen, gelişmekte olan veya istihsali mümkün bilhassa sınaî ve tarımsal maddeler ele alınmıştır. 
Anlaşmalar her ne kadar mütekabiliyet esasına dayanmakta ise de, sözü edilen anlaşmada, mem
leketimizin ekonomik şartlarına uygun imkânlar sağlanmıştır. 

Gümrük vergilerinde önemli indirimlere gidecek sanayi ülkeleri iktisadî bakımdan geri kalmış 
ülkelerden tam karşılığını beklemeyeceklerdir. Bu nedenle Türkiye, yapılacak olan tarife indi
rimlerinden tamamen faydalanma imkânını elde edecektir. 
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Bu itibarla meşkûr tasarı Komisyonumuzca olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, anlaşma tarihinin eski olduğu 
dikkate alınarak tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda olacağı gerekçesiyle Genel Ku
rulda öncelik ve. ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur, 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Amasya 

8. Aygün 
Denizli 
H. Oral 
Konya 

Ar. Kalay cıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 

H. Balan 
Diyarbakır 

S. 'Savcı 
Konya 

B. Müdcrrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Aydın 

N. Menteşe 
Giresun 

M. E. Turgutalp 
Manisa 
H. Okçu 

Adana 
8. Kılıç 

Bolu 
H. İ. Cop 

İçel 
C. Okyayuz 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi» nin 
yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkında kanun tasansı 

MADDE 1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde Cenevre'
de, Türkiye'nin 'katıldığı 1964 - 1967 Ticaret Konferansı sonunda Âkit Taraflarca yapılan tarife 
indirimlerini tespit eden ve 25 . 9 . 1967 tarih ve 6/8905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile Türkiye tarafından onaylanan «Genel Anlaşmaya ek 1967 Cenevre Protokolü» ne bağlı, 23 
miaıddeldcln ibıareıfc «XXXVII sayiıl1! ToMdye öuımhu riyeti Listesi - En Ziyade Müsaadeye Mazhar Mil
let Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan 3 . 2 . 1968 tarih ve 6/9499 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu vürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Ulaştırma Bakanı 
JV. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
T. Z. Önder 

' Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakanı 
I7. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlıı 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tanın Bakanı 
/ . Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

Orman Bakanı 
İ7. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Millk't Mecfti (S. Sayısı : 676) 



— S — 

Karar Sayısı : 6/9499 

25 . 9 . 1967 tarih ve 6/8905 sayılı Kararname ile -onaylanmış ibulunaıı Gümrük Tarif eteri ve Ti
caret Genel Anlaşması (GtA.TT) na ekli 1967 Cenevre Protokolüne ilişik XXXVII Sayılı «Türki
ye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi)» ııin ekli 1 sayılı cetvelde 
yer alan 11 nc'i maddesinin, hizalarımda gösterilen! tavizli vergi hadlerinin 1 Ocak 19,68 tarihinden 
başlamak üzere defaten, geriye kalan 12 nci maddesinin tavizli vergi hadlerinin ise 1/5 inin 1 Ocak 
1968 tarihinden, 4/5 inin dört eşit taksitte ve 1969, 1970, 1971 ve 1972 yıllarının yine 1 Ocak ta
rihlerinden itibaren geçerli olmak üzere, ekli 2 sayılı cetvelide hizalarında yer alan nispetlerde 
tedricen, , 

Yürürlüğe konulması; ilgili Bakanlıkların uygun mjütallaalaraıa dayanan Maliye Bakanlığının 
13 . 1 . 1968 tarih ve 593494-57/26-D sayılı yazısı üzerine 244 sayılı Kanunim 7 nci maddesi gere
ğince Bakanlar Kurulunca 3 . 2 . 1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

(1 SAYILI CETVEL) 

1 Ocak 1968 tarihinden itibaren Defaten Yürürlüğe konulacak olan indirimli maddeler listesi 

Tarife No. 

Y 01.05 
Y 01.06/b 
Y 04.05 
Y 13.02/b 

28.32/a 
28,40/b 

İndirimli Vergi 

15 
15 
15 
25 
25 
15 

nispeti {%) 

, 

Tarife No. 1 

29.01/b 
29.22/a 

Y 65.06 
68.02 

Y 84.36 

ndirimili Vergi 

25 
İ18 
75 
60 
24 

nispeti (%) 

j 

(2 sayılı cetvel) 

1 Ocak 1968 tarihinden itibaren tedricen yürürlüğe konulacak olan indirimli maddeler listesi 

1968 de uygu- 1969 da uygu- 1970 de uygu- 1971 de uygu- 1971 de uygu
lanacak tavizli lanacak tavizli lanacak tavizli lanacak tavizli lanacak son ta-

vergi haddi vergi haddi vergi haddi vergi haddi vizli vergi haddi 
Tarife No. % % % % % 

Y 13.03 90 80 70 60 50 
28.21 24 23 22 21 20 

Y 28.23 46 42 38 34 30 
Y 28.43/c 47 44 41 38 35 

28.56/a 23 21 19 17 15 
29.01/a 38 36 34 32 30 

Y 29.22/b 13.8 12.6 11.4 10.2 9 
Y 73.16 24 23 22 21 20 

84.42 28.8 27.6 26.4 25.2 24 
85.05 33.6 32.2 30.8 29.4 28 
87.12 48 46 44 42 40 

Y 90.17 33.6 32.2 30.8 29.4 28 
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Tarife No 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 

01.05 
01.06 

04.05 
13.02 

13.03 
28.21 
28.23 
28.32 

28.40 

28.43 

28.56 

Liste XXXVII - Türkiye 

KISIM I 

En çok kayırılan millet tarifesi 

Eşyanın cinsi 

Esas 
vergi haddi 

'% 

30 

30 
30 

50 • 
100 
25 
50 

Tavizli 
vergi haddi 

% 

15 

15 
15 

25 
50 
20 
30 

Damızlık kümes hayvanları 
Canlı sair hayvanlar : 
b) Damızlık hayvanlar 
Damızlık yumurtalar. 
Gomelâka (Beyazlatılmış olsun olmasın) ; tabiî zamklar, ta
biî reçineli zamklar, tabiî reçineler ve tabiî peleşenkler : 
b) Tababette kullanılanlar. 
ilâç sanayiinde kullanılan nebatî usare ve hulâsalar. 
Krom oksitleri ve hidroksitleri. 
Kodeks evsafında olanlar. 
Kloratlar ve perkloratlar : 
a) Amonyum perklorat. 50 25 
Fosfitler, hipofosfitler ve fosfatlar. 
b) Potasyum. 30 15 
Siyanürler ve kompleks siyanürleri. 
c) Potasyum siyanürleri. 50 35 
Karbürler ı (Silisyum karbür, bor karbür ve madenî karbür
ler v. s.) : 
a) iSilisyum karbür (karborandum). 25 15 

29.01 Hidrokarbürler : 
a) Difenil, difenilmetan. 
b) Terpenler. 

29.22 Amin fonksiyonlu bileşikler : 
a) Difenilamin, 

Y b) Dietilen diamin ve benzerleri. 
Y 65.06 Madenci başlığı. 

68.02 Yontulmaya ve inşaata elverişli, işlenmiş taşlar ve mamul
leri (68.01 pozisyonu ile 69 ncu fasılda yer alanlar hariç) ; 
mozaik için küb şeklinde taşlar. 100 60 

40 
50 

30 
15 

100 

30 
25 

18 
9 

75 
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Esas Tavizli 
vergi haddi vergi haddi 

Tarife No. Eşyanın cinsi % % 

Y 73.16 Raylar. 25 20 
Y 84.36 Saw - gin çırçır makinaları. 30 24 

84.42 Deri ve köselenin haızırlanımaısına ve işlenmesine, ayakkabı 
ve deriden veya köseleden diğer eşya imaline mahsus ma-
kina ve cihazlar (84.41 pozisyonundaki dikiş makinaları 
hariç). 30 24 

85:05 El ile kullanılmaya ımahsus elektro mekanik aletler ve ma-
kinalı aletler (motor takılmış.) 35 28 

87.12 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan nakil vası
talarının aksam, parça ve teferruatı. 50 40 

Y 90.17 Elektrikli tıbbî cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar. 35 28 

KISIM II 

Tercihli tarife yok. 

Mdüflıeit Mediüsi (S. Sayı&ı : 676) 
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Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına ek 
Üçüncü Protokolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları 

raporları (1 /82) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 512/9476 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22 . 2 . 1967 tarih ve 71 - 512/1031 sayılı yazımız. 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun

ca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Avrupa Konseyi İmtiyaz ve muafiyetleri umumî anlaş
masına Ek Üçüncü Protokol'ün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ilişiği ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demire l 

Başbakan 

GEREKÇE 

29 Ağustos 1961 tarihM ve 358 sayılı Kanımla Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan Av
rupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umuımî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokoldün ekini teşkil 
eden- Avrupa Konseyi İskân Fonuna üye devletlerin katılma paylarını gösteren cetvel, söz konu
su Protokol Kanunlaştığı sırada sehven Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmemiştir. 

Mezkûr Protokol'ün ayrılmaz eki olan cetvelin, ekler meyanma alınması maksadıyle ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 21 . 3 . 1970 
Esas No. : 1/82 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına e(k Üçüncü Protokol'ün onay
lanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, ilgili Bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle Komisyonda görüşüldü. 
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Tiimıü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyo
numuzca da yerinde "görülerek, tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurülmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 
İstanbul 

N. Eroğan 

İstanbul 
'M. Yardımcı 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 
İstanbul 

0. Kabibay 

Kocaeli 
N. Erim 

Kâtip 
Konya 

Ö. Ölçmen 
İstanbul 

S. Onkunt 
İmzada buluınamadı 

'Sinop 
H. İşgüzar 

Zonguldak 
C. Karakas 

Amasya 
Y. Acar 

İstanbul 
N. İkbal Tokgöz 

Trabzon 
M. Ali Oksal 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/82 
Karar No .: 139 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

6 . 5 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 

Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol ün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ile önhavalesi uyarınca Dışişleri Komisyonu raporu, Dışişleri ve Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

29 Ağustos 1961 tarihli ve 358 sayılı Kanunla Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol'ün elkini teş
kil eden katılma paylarını gösteren cetvel, söz konusu Protokol'ün Kanunlaştığı sırada bir se
hiv eseri Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmemiş olduğu müşahade edilmiştir. 

Mezkûr Protokol'ün ayrılmaz eki olan cetvelin onanmasını havi kanun tasarısını Komisyo
numuz, olumlu karşılayarak maddelerin müzakesine geçilmiş. 

Tasarının 1 nci 2 nci ve 3 ncü mailelerinin aynen kabulüne, Anlaşma tarihinin eski olduğu
nu dikkate alarak. ve tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda olduğu gerekçesiyle Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar vermiştir. 

Bu itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz. olunmak. 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Amasya 
S. Ay gün 

Denizli 
/ / . Oral 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz • 

Ankara 
/ / . Balan 

Diyarbakır 
8. Savcı 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Aydın 
İV. Menteşe 

Giresun 
M. E. Turgulalp 

Manisa 
/ / . Okçu 

Adana 
8. Kılıç 

Bolu 
/ / . 1. Cop 

'• İeel 
C. Okyayuz 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Mecliisi (S. Sayısı : 679) 
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HÜKÜMETİ TEKLİFİ 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol'ün onaylan
masına dair 29 . 8 .1961 tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. —• İlişik «Avrupa Konseyi İskân Fonuna Üye Devletlerin Katılma Paylarına dair 
Cetvel», «Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına; ek Üçüncü Protokol» ün 
ekleri arasına konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan 
8. Demirci 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişlerli Bakanı 
1. 8. Çağlayangü 

Devlet Bakam 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğdti'm Bakanı 
O. Oğuz 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
H. 31enteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
A. Dalh 

Ulaştırma Bakam 
İV. Menteşe 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

A. İ. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
AT. Cevheri H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 679) 
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Avrupa Konseyi İskân Fonuna üye devletlerin katılma paylarına dair cetvel 

(10 milyon dolar esasına göre) 
1000 er $. lık 

Tevziat hisse se- Millî para 

Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Federal Almanya Cum. 
YunanMan 
Manda 
İrlanda 
İtalya 
Lüîksemibıırg 
Hollanda 
Norveç 
Saar 
İsveç 
Türkiye 
Birleşik Krallık 

Toplam 

yüzdesi 
(1955) 

3,3 
1,8 

18,4 
18,4 

3,3 
0,2 
1,2 

18,4 
0,2 
4,0 
1,4 
0,4 
2,8 
7,8 

18,4 

100,0 

netleri 
sayısı 

330 
180 

1.840 
1.840 

330 
20 

120 
1.840 

20 
400 
140 
40 

280 
780 

1.840 

10.000 

Kambiyo rayici! 
(1 . 1 . 1955) 

0,02 
0,144 8 
0,002 857 
0,238 1 
0,033 33 
0,614 
2,80 
0,001 6 
0,02 
0,263 
0,14 
0,002 857 
0,193 3 
0,357 1 
2,80 

olarak katılma 
payı 

16.500.000 
1.243.004 

644.032.202 
7.727.845 
9.900.990 

325.33 
42.857 

1.150.000.000 
' l.OOO.OOO 

1.519.757 
1.000.000 
1.400.070 
1.448.526 
2.184.262 

657.142 

Tevziat yüzdesi, Avrupa Konseyi bütçesine katılma payları için kabul edilmiş olan yüzdedir. 

•« ^mm • • 

Millet Menisi (S. Soyası : 679) 


