
D Ö N I M ; 17 C t L T : 8 YASAMA YILI t 2 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

32 nci Birleşim 

29 .11 .1984 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayft 
609, 

609:610 

IV. — BA$KANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 

610 

161Q 

610 

1. — Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiş
tirilmeleri Hakkında 3077 Sayılı Kanunun, 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderileceği
ne Daık Oumhuribaşlkadlığı Tezkeresi (3/645) 610:612 

2. — Batı Avrupa Birliği AssamMesi Top
lantısına Türkiye Büyük Millet Meclisini 
Temsilen Anavatan Grubunca Aday Gösteri
len Ankara Milletvekili Barlas Doğu'nun, 
Gözlemci Olarak Gönderilmesinin Uygun 
Görüldüğüne Dair Başkanlık Tezkeresi (5/13) 612 

3. — TüTk Kadın Haklarının 50 nci Yıl
dönümü Olan 5 Aralık 1984 Çarşamba Günü 
Genel Kurulda Bir Görüşme Açılmasına 'Dair 
Başkanlık önerisi (5/12) 612 

4. — Afyon Milletveküi Mustafa Şükrü 
Yüzbaşıoğlu'na İzin Verilmesi Hakkında Baş
kanlık Tezkeresi (3/646) 612 

V. — SEÇİMLER 

1. — 'Komisyonlardaki Açık Üyeliklere 
Seçim. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 
Yeminli özel Teknik Bürolara Yapılan Baş
vurulara ve Sonuçlarına İlişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından Sözlü Soru Önergesi 
(6/1*7) 

2. — İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, 
İstanbul Emniyet Eski Müdürüne İlişkin 
Başbakandan Sözlü Soru önergesi (6/218) 

3. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, 
Modern Matematik Eğitimi Yapan Okullara 
İlişkin Millî Eğitim Gençlik ve tSpor Baka
nından Sözlü Soru önergesi (6/203) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Köy öğretmenlerinin Mahrumiyet Zammına 
İlişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan Sözlü Soru önergesi (6/212) 

5. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan' 
in, İhtira Beratı Kanununun Değiştirilmesi 
İçin Çalışma Yapılıp Yapılmadığına İlişkin 

Sayfa 
613 

•613 

(613 

613 

613 

613 

613 

611 



T, B, M. M. B : 3 2 

Sayfa 
Sözlü Sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın Cevabi (6/217) '613:615 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, İstanbul İli Emniyet Eski Müdürü 
Hakkındaki İhbar ve İddialara İlişkin İçişleri 
Bakanından Sözlü Soru önergesi (6/219) 615 

7. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Ant-
birlik ile Teksif Sendikası Arasında İmzala
nan Toplu İş Sözleşmesinin İptal Nedenine İliş
kin Başbakandan Sözlü Soru önergesi (6/221) 615 

8. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 
Yurt Dışına Gönderilen 'İşçilerden İş ve işçi 
Bulma Kurumunca Ücret Alındığı İddiasına 
İlişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan Sözlü Soru önergesi (6/222) 615 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 644 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Sivil Savunma ve Olağanüstü Hal 
Mevzuatının Birleştirilmesine İlişkin Millî Sa
vunma ve İçişleri Bakanlarından Sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün 
Yazılı Cevabı (7/228) 644 

2. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Üç 
Yıllık Eğitim Enstitülerinin 1981 Yılı Yaz ve 
Güz Dönemi Mezunlarına Yedeksubaylik 
Hakkı Tanınmasına İlişkin Sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Zelfli Yavuztürk'ün Yazılı 
Cevabı (7/237) * 645 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum - Narman İlçesine Bağlı 
(Bazı Köyleri Kapsayan Grup Köy İçme Şü
yu Çalışmalarına İlişkin Sorusu ve Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' • 
in Yazılı Cevabı (7/247) 646 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Tek Tip Fatura Bastırılmasına İliş
kin Sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam 
Abimet Kurtcebe Alptemoçin'in Yazılı Cevâbı 
(7/250) (646:647 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmıi Nalbant-
oğlu'nun, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun 
İller İtibariyle »Süt Alımındaki Miktar ve Fi
yat Farklarına İlişkin Sorusu ve Tarım Or-

29 * 11 . 1984 O : 1 

Sayfa 
man Köy İşleri Bakanı H, Hüsnü Doğan'm 
Yazılı Cevabı (7/256) 647:648 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, 6831 Sayılı Orman Kanunu Gere
ğince Kurulmuş Olan Fona İlişkin Sorusu ve 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüs 
nü Doğan'ın Yazılı Cevabı (7/257) 648:649 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğiu'nun, Ormaniçi Köylerde Kurulan Koo
peratif Tesislerine İlişkin Sorusu ve Tarım 
Onman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'ın Yazılı Cevabı (7/259) 649 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Amik Ovası Çiftçilerinin Ba
zı Sorunlarına İlişkin Sorusu ve Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in Yazılı Cevabı (7/269) 650:651 

VII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN ID'İÖER İŞLER 616 

1. —Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci 
ek) 616 

•2.'— 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/493) (S. Sayısı : 177) 610:630,634,652:655, 

656:659 
3. — 1318 Sayılı Finansman Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/492) 
(S. Sayısı : 178) 630:634,634:640,643 

4. — 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanı
lan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 'Bıçak
larının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurul
masına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı : 179) 640:641 

5. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan 
Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/554) (S. Sayısı : 184) 641:643,643 

— 608 — 



T, B, M. M. B: 32 29 â 11 1984 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan, Meclis Genel 

Kurulu ve komisyonlardaki çalışmalarda 'iktidar par
tisinin tutusm ve davranışları konusunda gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
«25.9.1980 Tarih ve 2305 Sayılı, 6136 Sayılı Ateşli 
»Silahlar ve Bıçaklar ile iDiğer Aletler Hakkında Ka
nun ile Türk Oeza Kanununun 264 üncü Maddesin
de Yer Alan; Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bı
çaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında Ka
nuna 2583 Sayılı Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tefclifi»ni (2/161) geri saldığına dair önergesi 
okundu; Adalet Komisyonunda bulunan teklifin, İç
tüzüğün 76 ncı maddesine göre geri verildiği açık
landı. 

Gündemde yer alan, 193 sıra sayılı Polis Yük
seköğretim Kanunu Tasarısının görüşmelerinin çalış
ma saatinin sonuna kadar tamamlanamaması halin
de tasarının bitimine kadar çalışıma süresinin uza
tılmasına dâir Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm (6/187) ve 
izmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın (6/218), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri soru sahip

leri izinli olduklarından, 
İstanbul Milletvekii Bilâl Şişman'ın (6/203), 
Ördü Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/212), 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1. —•• Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 

Hakkında 14.11.1984 Tarih ve 3077 Sayın Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresi (1/635, 3/645) (İçişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.11.1984) 

Tasarılar 
1. — 25.10.1984 Tarihi ve 3065 Sayılı Katıma 

Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/632) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28:11.1984) 

2. — Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Öde
me Kaydedici Cihazlar Kullahmalan Mecburiyeti 

• Ankara Milletvekili Isttijail Saruhan'ın (6/217) 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/219), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Sivas .̂ Milletvekili Ruşan Işm'ın (6/221) ve (6/222) 

esas numaralı sözlü soru önergeleri de soru sahibi 
ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 'bulunmadık
larından; 

Ertelendiler. 

Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Oeza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, gö
rüşülmesi ertelendi. 

Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı (1/619) (S. 
Sayısı : 193) ka'bul edildi ve kanunlaştı. 

29 Kasım 1984 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 20.00'de son verildi. 

Başkan 4 

Başkanvekili 
Halil İbrahim Koral 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun içel 

Süleyman Yağcıoğlu Durmuş Fikri Sağlar 

Hakkında Kanun Tasarısı (1/633) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.11.1984) 

3. — 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/634) (Plan ve 'Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.11.1984) 

Teklifler 
1. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal'ın; 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 7 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesi ve 36 ncı Maddesine Bir Bent-Ek
lenmesi Hakkmda Kanun Teklifi (2/175) (Tarım, Or
man ve Köy İşleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

29.11.1984 Perşembe 
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Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/176) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.11.1984) 

3. — îçel Milletvekili Edip özgenç'in; Türk Sine
ma Kanunu Teklifi (2/177) (Adalet; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.1984) 

4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım ve 
4 Arkadaşının; 16.6.1983 Tarih ve 2846 Sayılı, 743 
Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesi
nin Değişirilmesi ve 257 nci Maddesine Fıkralar 
Eklenmesi Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi (2/178) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.1984) 

5. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar 
ve 58 Arkadaşının; 10.7.1953 Tarih ve 6136 Numaralı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/179) (içişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.11.1984) 

Raporlar 
1. — Çay Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 29.11.1984) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
lirleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/629) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1984) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Denizli ili Çal ilçesinde yapılması düşünülen Çoğaşlı 
ve Kısıklı Santralarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından Yazılı Soru Önergesi (7/285) ((Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.11.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CANVER (Adana), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. , .. • 

Sayın milletve'kirierinin salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim'. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklamadan 
sonra gelmiş olanlar lütfen kendi imzalarıyla Başkan
lığa pusula göndersinler. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENNEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmeleri 

Hakkında 3077 Sayılı Kanunun, Anayasanın 89 un
cu Maddesi Gereğince Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderildiğine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkere
si (3/645) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığının 3077 sayılı Kanunun Ana
yasanın 89 uncu maddesi gereğince, bir daha görüşül
mek üzere, geri gönderildiğine dair bir tezkeresi var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bgi : 16 Kasım 1984 tarih ve 2163-08360 sayılı 

yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 

14 Kasım 1984 tarihinde kabul edilen «Üst Kademe 
Yöneticilerinin Yetiştirilmeleri Hakkında 3077 saydı -
Kanun» İncelendi. 

Anayasanın 128 inci maddesinin san fıkrasında, 
«Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esas
ları kanunla özel olarak düzenlenir.» 

Hükmü yer almaktadır. 
Maddede de açıkça ifade edildiği gibi, özel bir 

düzenlemeye gidilerek, üst kademe yöneticilerinin ye
tiştirilme usul ve esaslarına ilişkin kurallar kanunda 
yer alacak, ancak uygulamaya ilişkin konular, sınır
ları belli edilmek suretiyle yönetmeliklere 'bırakıla
caktır. 

A) Genel olarak; 
Bilindiği gibi yasama yetkisi, Türk Milleti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredi
lemez. 

Yürütme yetki ve görevi ise, Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara 
uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 

Bu genel kural karşısında, Anayasa Mahkemesi
nin kararlarında da açıklandığı gibi; tüzük, yönetme
lik ve Bakanlar Kurulu kararlarının, yürütmenin yet
ki ve görevi sınırlarını aşmaması ve yasama yetkisi 
atanına taşımamış bulunması gerekmektedir. 

Anayasanın 124 üncü maddesi uyarınca çıkarıla
cak yönetmeliklerin, yalnızca kanunların ve tüzük
lerin uygulanmasını sağlamak ve keza bunlara aykı
rı olmamak üzere düzenlenmelidir. 

Yasa koyucu, belli konuda gerekli kuralları ek
siksiz olarak çıkaracağı kanunla düzenleyecek, an
cak uygun ve zorunlu görürse sınırlarını belirlemek 
suretiyle idareyi, o alan içerisinde birtakım kurallar 
koyup kanunların uygulanmasını sağlayacaktır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 128 inci maddesi 
(İdare) bölümünde yer almasına rağmen maddenin 
birinci fıkrasında yer alan «kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve di
ğer kamu görevlileri eliyle yürütülür» hükmü, idare 
ile kamu ilişkisi içinde bulunan ve hizmetin aslî ele
manı sayılan görevde çalışanları bütünüyle kapsa
maktadır. 

B) 3077 sayılı Kanun yönünden : 
Yukarıda belirlenen genel ilkeler doğrultusunda 

3077 sayılı «Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilme
sine Dair Kanun» tetkik edildiğinde; 

1. Kanunun (Kapsam) ile ilgili 2 nci maddesi
nin yeniden gözden geçirilmesi ve üst kademe yöne
ticisi kavram ve kapsamının kanunda belirlenmesi, 
bunun yanında bir makamın teklifi ve Bakanlar Ku
rulunun kanunla 'belirlenenler dışında karar verme
mesi gerekir. 

2.; Türk Silahlı Kuvvetleri de genel olarak Ana
yasanın 128 inci maddesinin kapsamına girmekte
dir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri görevin özelliği 
de dikkate alınarak her kademe ve. seviyedeki yetiş
tirme işlemlerini, kendi bünyesinde oluşturduğu eği
tim kuruluşlarında yıllardan 'beri sürdürmektedir. 

Bu sebeple Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarını 
kanunun kapsamı dışında bırakmak gerekir. 

3.. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Tür
kiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığı idarî teşkilatı 
üst kademelerine, esasen bu vasıfları haiz belli mes
lek kıdemi ve unvanım iktisap etmiş, Devletin en üst 
görevlerinde bulunmuş olanlar atandığına göre, Ka
nunun 2 nci maddesinin son fıkrasının da metinden 
çıkarılması yerinde olacaktır. 

4. Kanunun 3 üncü maddesinde; üst kademe yö
neticilerinin eğitiminin yapılacağı yerler, eğitime ka
tılanların tespiti, eğitimin süresi, eğitimde uygula
nacak programlar ile eğitimle ilgili usul ve esasla
rın çıkarılacak yönetmelikte belirleneceği kabul edil
miş, katılma şartları ise 4 üncü maddede sayılmış
tır. Yukarıda da işaret edildiği gibi, yetiştirmeye ait 
usul ve esasların kanunla düzenlenmesi Anayasa ge
reğidir. Buna göre yetiştirmenin anailkelerinin ka
nunda belirlenmesi zorunludur. 

Eğitime katılma şartlarında getirilen (askerlik sü
resi dahil) 4 yıl, kıdem olarak çok az bulunmuştur. 
Adaylık süresi 'bazı kanunlarda iki yıl olarak benim
senmiştir. €57 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
da bu süre en az bir yıldır. 

Bu durumda, askerlik ve adaylığın hemen sonun
da o memurun hiçbir sicil almadan bu tür eğitime 
tabi tutulması sakıncalı olacaktır. 

5. Eğitime katılma şartlan arasında müracaat 
tarihinde kırk yaşından gün almama koşulu getiril
miştir. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi me
selesi ük defa düzenlendiğine göre, bugün için kırk 
yaşının üzerinde, yükseköğretim görmüş ve olumlu 
»icü almış, üst kademe yöneticisi olarak kendilerin
den istifade edilecek görevlilere de imkân sağlanması 
amacıyla bir geçici madde düzenlenmesi uygun ola
caktır. 
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Bu sebeplerden dolayı 3077 sayılı «Üst Kademe 
Yöneticilerinin Yetiştirilmesine Dair Kanun» Anaya
sanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daJha görü
şülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

ı(HP ve !MDP sıralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Batı Avrupa Birliği Assamblesti toplantısı
na Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Anava
tan Grubunca aday gösterilen Ankara Milletvekili 
Barlas Doğu'nun, gözlemci olarak gönderilmesinin 
uygun görüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi (5/13) 

[BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

29 Kasım 1984 

Türkiye Büyük Millet MecEsi Genel Kuruluna 
3-6 Aralık 1984 tarihleri arasında Paris'te yapı

lacak 'olan Batı Avrupa Birliği Assamblesi toplan
tısına, vaki davet üzerine Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsilen Anavatan Partisinden bir Milletvekili
nin gözlemci olarak gönderilmesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanınca uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 
5 ve 1 inci maddeleri gereğince Anavatan Partisi Gru
bunca Aıikara Milletvekili Sayın Barlas Doğu aday 
olarak gösterilmiştir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 
(Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük MiMet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Türk Kadın Haklarının 50 inci yıldönümü 

olan 5 Aralık 1984 Çarşamba günü Genel Kurulda 
bir görüşme açılmasına dair Başkanlık''onerisi (5/12) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının Genel Kurula önerileri vardır, okutuyo
rum : 

Başkanlık önerisi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türk Kadınına Milletvekili seçme ve seçilme hak

kının verilişinin 50 inci yıl dönümünün (Türk Kadın 
Hakları 50 nci Yılı) 5 Aralık 1984 tarihinde yurt ça
pında kutlanması münasebetiyle günün önem ve an
lamını belirtmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurulunda da bir görüşme yapılması hakkın
da, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre Danışma Ku
rulunun görüşü alınmış ve bu görüşe uygun olarak 
Başkanlığımızca hazırlanan önerileri Genel Kurulun 
onayına sunuyorum. 

Necmettin Karaduman 
T. B. M. M. Başkanı 

Başkanlık önerileri : 
1. Türk Kadın Haklarının 50 nci Yıldönümü 

olan 5 Aralık 1984 Çarşamba günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda bir görüşme açılma
sı; bu görüşmelerin Gündemin, Başkanlığın Genel 
Kurula sunuşları kısmında yer alması, 

2. 5 Aralık 1984 Çarşamba günü Genel Kurulun 
saat 14.0Ö'de toplanması ve aynı günde başkaca bir 
konunun görüşülmemesi, 

3. Görüşmelerde; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci döne

minin Sayın Kadın Milletvekillerine 5'er dakika sü
reyle söz verilmesi, 

b) Türk Kadın Hakları 50 nci Yıldönümü kut
lama törenlerine davet edilen yabancı ülkelerin Sayın 
Kadın parlamenterlerinden en yaşlı parlamentere 5 
dakika süreyle söz verilmesi, 

önerilmiştir. 
BAŞKAN — Başkanlığın bu önerilerini onayınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Ayrıca, «Türk Kadın Hakları 5jÖ nci Yıldönümü 
Kutlama Haftası»nda yapılacak törenlerin programı 
Başkanlıkça sayın milletvekillerine dağıtılacaktır. 

4. — Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşı-
oğlu'na izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/646) 

BAŞKAN — Bu arada Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup ona
yınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Afyonkarahisar Milletvekili Mustafa Şükrü Yüz-

başıoğlu'nun, hastalığı nedeniyle 22.11.1984 tarihinden 
itibaren 15 gün izinli sayılması, Başkanlık Divanının 
28.11.1984 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

T. B. M, M. Başkanı 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim 

BAŞKAN — Gündemin, «Seçim» kısmına geçiyo
ruz. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki 
açık üyelik için Halkçı Parti Grubunca İstanbul Mil
letvekili Sayın Mehmet Kafkaslıgil aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonundaki açık üyelik için Halkçı 
Parti Grubunca İzmir Milletvekili Sayın Hayrullah 
Olca aday gösterilmiştir, 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık 
üyelik için Anavatan Partisi Grubunca Ordu Millet
vekili Nabi Poyraz aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, ye

minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü som önergesi (6/187) 

2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/218) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

(6/187) ve (6/218) esas numaralı sözlü sorular, 
soru sahipleri izinli oldukları için ertelenmiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

BAŞKAN — (6/203) esas numaralı soru sahibi 
Saym Şişman?.. Yok. 

Bu soruyu cevaplandıracak olan Sayın Bakan?.. 
Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un köy öğ

retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

IBAŞKAN — (6/212) esas numaralı soru sahibi 
Sayın Üçok?., Burada. 

IBu soruyu cevaplandıracak «olan Sayın Balkan?... 
Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
5. — Ankara Milletvekili İsmail Samhariın, İh

tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı 
(6/217) 

BAŞKAN — (6/217) esas numaralı soru sahibi 
Sayın Sanman?... Burada. 

Bu soruyu cevaplandıracak olan Sayın Bakan?.!. 
Burada. 

Soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23 Mart 1879 tarihli (Alameti Farika) İhtira Be
ratı Kanunu 105 yıldan beri yürürlükte bulunmakta-
dir3 

Sözü (geçen bu Kanun: 
Sınaî haklar, ihtira beratlari, faydalı modeller, 

sınaî model ve resimler, faibrika ve ticaret markaları, 
ticaret unvanları, muhreç işaretleri, menşe unvanla
rı ve haksız rekabetin men edilmesinden ibarettir. 

Türkiye'nin de katıldığı 23 Mart 1883 tarihli si-
naî mülkiyetin himayesine mahsus Panis İttihadı 
Mukavelenamesinin maddesinde yar almıştır. 

Bir asırdan fazla yürürlükte bulunan (Alameti Fa
rika) Kanunu, gerek Türkçe ve gerekse günün terim
lerine uymayan bu Kanunun değiştirilmesi için Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir çalış
ına var mıdır? Yoksa kanun tadili için bir çalışma 
yapılacak mıdır? 

Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İsmail Samfhan 
Ankara Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAIL (Ankara) — Sayın Başkan, *Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; Ankara MiUetvekilimiz 
Saym İsmail Saruhan tarafından sorulan sözlü soru
ya oevap vermeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilimizin sözlü soru önergesinde 
.bahsi geçen İhtira Beratı Kanunu 1879 yılının 23 
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Mart günü yürürlüğe girmiş bulunmaktaydı. Bu I 
Kanun, teknolojik alandaki 'buluşların ve ıslahatın I 
patentlendirilmesıi ve sahibi lehine korunması ve bu I 
konudaki haksız rekabetin önlenmesiyle alakalı hü- I 
kümleri ihtiva etmekteydi. I 

Soru önergesinde zikredilen ve diğer sınaî mül- I 
Ikiyet haklarından olan fabrika ve ticaret markaları, I 
ticaret unvanları, muhreç işaretleri ve menşe adları I 
1879 tarihli İhtira Beratı Kanununun kapsamı için- I 
de bulunmamaktadır. I 

Fabrika ve ticaret markalarının tesciliyle bu ko- I 
nudaıki haksız rekabetin önlenmesine müteallik iş- I 
ler, 1965 tarihli ve 551 sayılı (Markalar Kanunu hü- I 
kümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Markalar Ka- I 
nunu bir bakıma İhtira Beratı Kanunundan bir hay- I 
li yeni olması sebebiyle günümüz ihtiyaçlarına da- I 
ha modern tarzda cevap veren ıbir mevzuat niteli* I 
ğindedir. Kamuoyunda İhtira Beratı Kanununun I 
çok uzun bir süreden beri yürürlükte bulunduğu ve I 
bugüne kadar herhangi bir tadile tabi tutulmadığı I 
şeklinde bir izlenim olduğu görülmektedir. Ancak, I 
sınaî mülkiyetin Anayasası niteliğinde olan ve Tür- I 
kiye tarafından da imzalanan Paris Sözleşmesi çeşitli 
zamanlarda tadilata tabi tutulmuştur. Bu şekilde ih- I 
tira beratı, patent tatbikatımızda bu vesileyle genel I 
mahiyette ve önemli tadilat vukua gelmiştir. Tür- I 
kiye bu sözleşmenin Londra metnine 1957 tarihinde, I 
Stockholm metnine, idarî hükümlerine 1975 tarih- I 
terinde iştirak etmiştir. Ayrıca, patent tatbikatımız- I 
da tetkikli sisteme geçilmesi hususu, .1955 tarihli ve I 
6563 sayılı Kanunla mümkün hale getirilmiştir. 

Görüldüğü gibi, özelikle Paris Sözleşmesinde vu- I 
kua gelen tadillerin Millî İhtira Beratı mevzuatında I 
da yer alması, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma- I 
nın bir icabı olmaktadır. Bu itibarla 1879 tarihli İh- I 
tira Beratı Kanununun Paris Sözleşmesinin halihazır
da devam etmekte olan tadil çalışmalarında, geliş- L 
mekte olan ülkelerin lehine vaz edilmesine gayret I 
olunan hükümleri de kapsamına alan bir hüviyette I 
olması gerekmektedir. I 

İhtira Beratı Kanununun 1879 yılından beri yü- I 
rürlükte bulunduğu ve herhangi bir tadilata tabi I 
tutulmadığı şeklindeki bir görünüm, kanun tasarısı- I 
nın hazırlanmadığı şeklinde mütalaa edilmemelidir; I 
Aslımla mümkün olduğu ölçüde Paris Sözleşmesinin I 
mutasavver tadillerini, günümüzün teknolojik şart- I 
larını, tetkikli patent tescil sistemindeki 6563 sayılı I 
Kanunla tatbiki sağlanmıştır ve bu, özellikle meri I 
kanunlarda bulunmayan lisans müessesesini ihtiva I 
eden bir «Patent Kanunu Tasarısı» Bakanlığımızca I 

I hazırlanmış ve geçmiş yıllarda Başbakanlığa sunul-
I muştu, ancak, söz konusu tasarıda mevcut bulunan 
I yenilik vasfının ve sanayie tatbik kabiliyetinin mev-
I cudiyetinin tespitliyle alakah tetkikli sisteme ve ilaç-
I larla ilgili buluşlara, yani teknoloji patenti adı al-
I tında da olsa, patent verilmesi hususuna vaki itiraz-
I 1ar sebebiyle, tasarının yasalaşması bugüne kadar 
I mümkün olmamıştır, 
I Bakanlığımız, arz edilen şartlar ve sebepler itiba-
I riyle bugüne kadar yasalaştırılmayan Patent Kanunu 
I Tasarısının aşağıda belirtilen hususların ve hedefie-
I rin tahakkuku neticesinde yürürlüğe konulması ka-
I rarındadirs 

I 1. Bakanlığımız 1980 tarihinden beri devam et-
I mekte olan ve Paris Sözleşmesinin tadili maksadına 
I matuf bulunan revizyon çalışmalarına millî menfaat-
I terimiz paralelinde titizlikte iştirak etmektedir. Bu 
i sözleşme, Milli Patent kanunlarının anayasası nite-
I liginde olduğuna göre, sözleşmenin tadil çalışmala-
I rında, özellikte gelişmekte olan ülkeler lehine geliş-
I tirilmesine çalışılan yemi hükümlerin mümlkün oldu-. 
I ğu kadar Patent Kanunu Tasarısına aksettirilmesi 
I uluslararası hukukun ve millî menfaatlerimizin bir 
I icabı olmaktadır. 

I İkinci husus ise, ayrıca Birleşmiş Milletler Kal-
Ikınma Teşkilatı ve Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkila-
I tıyla müştereken yürütülecek Sınaî Mülkiyet Daire-
I sinin modernizasyonu, çalışmaları bir proje çerçeve-
I sinde ikmal olunacaktır. Sınaî mülkiyet hizmetlerinin 

modernizasyonunda bir temel yapı niteliğinde görü-
I nen Patent Dokümantasyon Merkezinin kurulması 
I mümkün hale gelecektir ve böylece Sınaî Mülkiyet 
I Dokümantasyon 'Merkezinin tesisi konularındaki ça-
I lışmaların, mevzuata müstenit olarak ikmali ibakımm-
I dan daha önce hazırlanmış bulunan «Patent Kanunu 
i Tasarısına gerekli hükümlerin ilavesi düşünülmekte-
I dir. Bu konudaki çalışmalar, Sınaî Mülkiyet Daire-
I sinin modernizasyonuyla alakalı olarak 1985 tarihin-
I de başlayacak projenin ilk yıl faaliyetleri arasında 
I "yer alacaktır. 
I Netice olarak; Sayın Milletvekilimiz İsmail Sa-
I ruhan'ın da belirttiği gibi, gerek halihazır teknolo-
I jik şartlara ve gerekse günümüz Türkçesine uygun 
I bir «Patent Kanunu Tasarısı», hakü ve haksız eleş-
I tirilere meydan vermeyecek, Paris Sözleşmesinin son 
I tadilleri paralelinde hükümler ihtiva edecek ve ku-
I rulması düşünülen Patent Dokümantasyon Merke-
j zinin tesisine yardımcı olacak hükümler ihtiva ede-
I cek şekilde Yüce Meclise takdim olunacaktır. 
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Bu itibarla, 1879 yılında bir kanunu muvakkat 
olarak padişah fermanıyla yürürlüğe konulan ve 
buna rağmen, 105 senedir meriyette bulunan bir ka
nunun bu kadar yıl sonra günümüz Türkiye'sine uy
gun hale getirilmesinin yanı sıra, yukarıda belirtilen 
hedeflerin tahakkukunu da sağlayacak şekilde tadili 
mecburiyetinin takdir olunacağı aşikârdır. Yapılan 
çalışmalarımız neticesinde, hazırlanacak yeni kanun 
tasarısı Yüce Meclise sunulacaktır. 

Bu açıklama fırsatını bana verdiği için sayın mil
letvekilimize teşekkürlerimi ve Yüce Meclise en de
rin saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Saruhan bir açılklamada bulunacak mısı

nız efendim? 
Buyurun efendim. 
ÎSMAÎL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 105 yıl önce yürürlüğe girmiş 
bulunan Patent Kanunu ve 'Paris Sözleşmesiyle ilgili 
soru önergeme Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız 
Cahit Aray Bey'in verdikleri 'bilgilere ve düşündük
lerine teşekkür ederim. 

Bu hususta bugün sınaî mülkiye dediğimiz sis
temi geliştire'bilmek için, !bugün dünyada gelişmiş sa
nayi ülkelerinin 7 tanesini karşılaştırmak suretiyle Tür
kiye'nin neden kaliteleştirilmiş üretim yapmadığının, 
neden sanayileşmede geç kaldığının bir tablosunun or
taya çıkarmaya çalışacağım. Ülkemiz, gerçekten bu 
konudaki milletlerarası anlaşmaları uygulamaya karar
lı olmasına rağmen, sanayimizin üretimdeki iyileş
mesinin arzu ettiğimiz düzeyde olmadığı da bir ger
çektir. Ayrıca, marka ve patent esasına da iyi bir 
işlerlik kazandırılmadığını görmekteyiz. Yine 1961 
Anayasasında bu konuya da yer verilmiş, daha sonra 
bu uygulama Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 
Böylece, Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi, Pa
tent Kanunundaki (hükümler işlemez duruma düş
müştür. 

Türkiye ile sanayileşmiş yedi ülkeyi patent talebi 
açısından karşılaştıracak olursak : 

Amerika Birleşik Devletlerinde 23 903'ü yabancı 
talep olmak üzere, yerli taleple birlikte toplam 57 bin 
küsur; Japonya'da 42 'bin yerli ve 24 bin yabancı pa
tent talebi olmak üzere, toplam miktarı 50 bini aş
makta; İngiltere'de yılda toplam 29 590; Fransa'da 
23 944; Kanada'da 23 147; Federal Almanya'da 16 
bin küsur; Brezilya'da 10 074; Türkiye'de ise, 42 yerli 

ve 304 yabancı olmak üzere yılda 346 patent talep 
edilmekte ve verilmektedir. 

Şimdi burada sanayüeşmediğimizin küçük bir so
nucunu görüyoruz. Oysa, haksız rekabeti önleyecek 
ve üretilen malın kalitesinin duyurulmasını ve onun 
sürekliliğini sağlayacak bir kanun düzenlenmesi ge
reği burada da gözükmektedir, 

O itibarla, ülkemizin hızla sanayileşmeye yönelik 
büyük çalışmalarının, önemli gördüğümüz, ama bu
güne kadar önemsenmeyen 105 yıl önceden kaleme 
alınan bir kanunla iyileştirilmesini beklemek elbette 
mümkün değildir. Onun için, Patent Kanunundaki 
patent esaslarının kanunla düzenlenmesine ve Sayın 
Bakanımın konuşmasının son 'bölümünde ifade etti
ği hususa gönülden katılıyorum. Bu hususta benim 
bir hazırlık çalışmam da vardır; eğer aynı maksattaki 
kanun tasarısıyla birleştirilirse iyi bir netice alına
cak ve iyi bir kanun yürürlüğe girmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
6 ncı soruya geçiyoruz. 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak olan Sayın Bakan?.. Bu

radalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
7 nci soruya geçiyoruz. 
7. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Antbirlik 

ile Teksif Sendikası arasında imzalanan toplu iş söz
leşmesinin iptal nedenine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/221) 

BAŞKAN — Sayın Işın?.. Buradalar, 
Soruyu cevaplandıracak olan 'Sayın Bakan?.. Yoki 
Soru, ertelenmiştir. 
8 inci soruya geçiyoruz, 
8. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 

gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

BAŞKAN — Sayın Işın?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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Vn. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYL] 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu {2/102) (S .Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer işler» kısmına geçiyoruz. 

'Birinci sıradaki teklifin, Komisyona verilen mad
deleri 'henüz Komisyondan gelmediğinden, teklifin 
görüşülmesini erteliyoruz. 

2. — 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/493) (S. 
Sayısı : 177) (1) 

jBAlSKAN — Gündemimizin 2 nci sırasındaki 177 
sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görü
şülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.; 
Komisyon raporunun ıdkunup okunmamasını oyla

rınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını ka'bul edenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenlere sırasıyla 
söz vereceğim. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Şengün; buyurun efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA fSMA'ÎL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun-

» 
da, Hükümet tarafından önerilen değişikliklerin ge
rekçeleri üç noktada toplanmaktadır. 

Bunlardan birisi, bu verginin 'tahsilatında birta
kım şikâyet 've yakınmaların mevcut olduğudur. îkin-
cisi, motorlu taşıtlar yıllık vergisinin tahsilatını ba
sitleştirmek arzusudur ve nihayet üçüncüsü, vergi 
ölçü ve ha'dlerini günün şartlarına uydurmak niyeti
dir. 

Tahsilatta 'görülen şikâyet ve yakınmalar sadece 
mükelleflerden gelmemektedir, aynı zamanda 'bu ver-

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

(1) 177 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

giyi uygulayan vergi memurlarının da şikâyet ve 
yakınmaları mevcuttur. Şikâyet ve yakınma kelimesi 
gerekçede aynen yer almaktadır, oradan alınmıştır. 
Onun için, aslında aynı anlama gelmekle birlikte, biz 
de burada kullanmaktayız, Hükümetimizin gerekçe
sine uygun bir ifadeyi kullanmış olmak için, 

Değerli arkadaşlarım, vergiyi günün şartlarına uy
durmakla Hükümetin' ne kasdettiğini, pek açık ola
rak gerekçeden öğrenemiyoruz. Ancak maddelere 
geçtiğimizde, Hükümet bununla çeşitli ağırlıklardaki 
otomobil ve benzeri taşıtların yıllık vergisini, yakla
şık beş ila on misli arttırmak istemektedir. Hükümet 
minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve benzerleri 
için de yıllık vergileri üç ila 'beş kat arttırmayı ver
giyi günün şartlarına uydurmak kabul etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, her iki konuda da Plan ve 
Bütçe Komisyonu Hükümetten oldukça farklı düşün
müştür. Günün şartlarına uydurmayı Komisyon, yıl
lık vergileri 'genellikle yüzde 250-260 oranında art
tırmak şeklinde kabul etmiş ve benimsemiştir. An
cak işin bir enteresan yönü var; Hükümetin, Komis
yonun çoğunluk kararına hiç itirazsız ve büyük bir 
teslimiyetle katilmiş olması. Sanki yıllık taşıt vergi
lerini beş on misli arttırmak isteyen başka bir hükü
met veya bakanlıkmış gibi. 

Diğer taraftan Hükümet, vergi tahsilini basitleş
tirmek niyetiyle vergiyi yılda bir almayı tasarlamış
ken, Komisyon buna itibar etmemiştir. Bu konuda 
bizzat vergi memurlarının şikâyet ve yakınmalarım 
kulak ardı etmiştir; eski usulü geri getirmiştir. Yılda 
verginin iki kez alınmasını yeniden tasarıya koymuş
tur. Hükümet bu konuda da hiç ısrarlı olmamış, bü
yük bir yumuşak başlılık göstermiştir. 

'Bütün bunlara rağmen, tasarının Yüce Meclise 
şevki sırasındaki Hükümetten, şimdi çok farklı dü
şünen Hükümet vergi miktarlarım 5 katına kadar ar
tırma ile ilgili yetki konusunda derhal eski hüviyeti
ne girmiş ve muhalefetin ilgili maddeyi tasarıdan çı
kartma önerisini reddetmiştir. 

Değerli üyeler, gerçek şu ki, bir hükümetin kendi 
'görüşünü ve gerekçelerini bir yana bırakması ve ta
mamen aksi önerileri benimsemesi pek görülen bir 
olay değildir. Ayrıca, hükümetler bir vergiyi üç yıl
lık bir aradan sonra fiyat hareketlerinin seyrine uy
durmak amacıyla, fakat bu fiyat hareketlerinin de 
çdk üzerinde, yüzde 500, yüzde 1 000 gibi fahiş öl
çülerde artırmak için de parlamentolara gelmezler. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizde 1984 'başı itiba
riyle özel otolann ve taksilerin sayısı 800 bin kadar
dır ve gene 1984 başı itibariyle ülkemizde üretilmiş 
Renault, Murat ve Anadol otoların miktarı da 580 
'bindir. Kimdir ıbu yerli yapım otolann, arabaların 
sahipleri? 'Bunların çoğu memur, emekli ve küçük 
esnaftır. 

Şimdi soruyoruz : Son üç yılda bu 'kitlenin gelir
leri Komisyon tasarısındaki şekliyle yüzde 100 art
mış mıdır ki, vergilerini de artıralım? Ülkemizde son 
20 yıldan 'beri, özellikle son 5 yıla kadar edinilmiş 
otomobiller şimdi evlerin önünde bekliyorlar. Ben
zin ateş pahası, keseleri yakmaktadır. Önümüzdeki 
tasarı ile 1-7 yaş oto sahipleri bundan böyle, çoğu 
evlerinin önünde bekleyen otomobilleri için günde 
222 lira vergi ödeyeceklerdir. 

Sayın üyeler, özal Hükümeti özel -sektöre belki 
villa sattıramadı; ama Ibu durumda yarım milyonu 
aşkın «ortadirek» mensubuna şimdi otomobillerini 
«attıracaktır; tabiî alan bulunursa. Ya da bütün bun
lar yok pahasına gidecektir. 

Sayın üyeler, anlaşılan şimdi fiyatlara zam yet
memektedir, sıra vergilere zamma gelmiştir. Bir süre 
önce Katma Değer Vergisi ve Akaryakıt Vergisi, 
şimdi Yıllık Taşıt Vergisine zam, Taşıt Alım Vergi
sini biraz sonra belki görüşeceğiz; bir müddet sonra 
Damga Vergisine zam, kısacası; bir zamlı vergi seli. 

Vatandaş; «Yeter artık» diyor. Onu canından bez
dirmeyelim değerli araikadaşlarım. Vatandaşın taham
mül gücünü yıkmayalım, ona tövbe ettirmeyelim. 

Sayın üyeler, Komisyonda değiştirilen şekliyle, 
taksilerin yıllık vergilerinde, özel otomobillere göre 
•aleyhte bir durum yaratılmıştır, örneğin : 1-3 yaş 
grubu özel otolann 4 080 lira olan vergisi 8 bin lira 
olurken, aynı grupta 3 bin lira ödemekte olan taksi 
esnafının vergisi ise 6 bin lira olması gerekirken 8 bin 
liraya yükseltilmiştir. 

Sosyal adalet yönünden diğer bir haksızlık; yat, 
kotra ve her türlü özel teknelere getirilen vergi artış 
katsayısının; taksilere, mimibüslere, kamyon ve kam
yonetlere uygulanan kadar ve hatta yaş grubu dü
zenlemesi göz önüne alınırsa daha da az olmasıdır. 
Genellikle yüksek gelir düzeyindekilerin ticarî olma
yan gayelerle kullandıkları bu araçlar için lehte bir 
tutum izlenmiştir. 

Türk Hava Yollarına tanınmış olan eski kanun
daki muafiyet, bu tasarıda da muhafaza edilmekte
dir. Gönül arzu ederdi ki, Türkiye'de hava şirketle
rinin gelişmesine imkân verilmesi için, Türk Hava 
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Yolları uçaklarına tanınan yıllık vergi muafiyeti, özel 
şirketlerin uçaklarına da tanınsın ve böylece özel ha
va yolları teşvik edilmiş olsun. 

Sayın üyeler, nihayet tasarının yıllık vergiyi 5 kat 
artırmayı öngören maddesine karşı olduğumuzu da 
'belirtmek isteriz. Hükümete böyle bir yetkinin veri
lemeyeceği, Anayasanın 73 üncü maddesinde derce-
dilmiş bulunmaktadır. 

Sayın üyeler, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili olarak, Mil
liyetçi Demokrasi Partisi adına görüşlerimizi kısaca 
bu şekilde özetlerken, bu tasarının ilgili maddeleri 
sırasında vereceğimiz önergelere itibar edilmediği tak
dirde tasarının tümüne karşı olduğumuzu derin say
gılarla Yüce Meclise arz ederiz. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Şengün. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Coşkun Bayram; 

buyurun efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM 
(Adana) — Sayın (Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 177 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı hakkında Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

{Bilindiği gibi, herkes kamu giderlerini karşılamak 
üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlü
dür. ©u, Anayasamızın bir emridir. Ayrıca bu husus, 
Halkçı Parti olarak bizim önemle ve ısrarla savun
duğumuz bir konudur. Bizim bu konuda ayrıca ıs
rarla ve önemle savunucusu olduğumuz bir husus da 
gene Anayasamızda öngörüldüğü gibi vergi yükünün 
adaletli ve dengeli olarak dağıtılmasıdır. 

Sosyal adalet ilkesi, bir yandan devleti, 'gelirlerin 
adil ve hakça ölçüler içinde dağıtılmasını sağlamak 
üzere önlem almakla yükümlü kılarken, diğer yan
dan da vergilendirmede adil ve halkça davranmayı 
öngörür. (Bir bakıma bu ikinci ilke birincinin sağlan
ması açısından zorunlu bir faktördür. Şimdi bu açı
dan tasarıyı değerlendirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle bu tasarı karşı
sında memleketimizin tüm nakliye işini omuzlarında 
taşıyan 1 milyonu aşkın çilekeş şoför esnafının duru
muna bir göz atalım. Şoför esnafı uygulamada kaç 
türlü vergi ödemek durumundadır, hep beraber gö
melim : 

îlk önce, taşıtını alırken Taşıt Alım Vergisini 
ödeyecektir. Bu arada kısa süre önce kabul ettiğiniz 
Katma Değer Vergisi Kanununa göre de, taşıtının 
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bedelinin asgarî yüzde 10'u nispetinde Katma Değer 
Vergisi ödeyecektir. Taşıt piyasaya çıkınca, Motorlu 
Taşıt Vergisi ödeyecektir. Bakını ve onarım giderleri 
nedeniyle yenilediği parçalar, kullandığı lastik sebe
biyle de gene yüzde 10 nispetinde Katma Değer Ver
gisi ödeyecektir. Tükettiği akaryakıtta ise, yüzde 10 
oranında Katma Değer Vergisinin ötesinde bir de 
yüzde 6 nispetinde Akaryakıt Tüketim Vergisi öde
yecektir. Götürü veya gerçek usulde Gelir Vergisi 
mükellefi olduğu için, ayrıca bir de bu vergiyi öde
yecektir. Belediyelere 'Meslek Vergisi ödeyecektir. 
Her ne kadar kendi geleceği için olsa bile, bir fiilî 
ödeme olduğundan, şahsı için Bağ-Kur, şayet bir de 
şdför çalıştırıyorsa, onun içinde ayrıca Sosyal Sigor
talar Kurumuna pirim ödeyecektir. Trafik cezaları 
da bugünkü uygulamada önemli ölçüde bir yer tut
maktadır. 

Bu itibarla şoför esnafının bu mükerrer vergilen
dirmeden kurtarılması yönünden, Motorlu Taşıt Ver
gisinden tamamen muaf tutulması gerekirdi görüşün
deyiz. 

Ayrıca yerli otomobiller, genellikle orta düzeyde 
gelir sahibi olanların kullandığı otomobillerdir. Oto
mobil sahipliği bugün artık bir lüks ölçüsü olmaktan 
çıkmıştır. Bu itibarla Hükümet, durumlarını iyileşti
receğini ifade ettiği orta gelirli gruplara, vaatlerinin 
hilafına ağır yükler getirmektedir. Gerçekten Devlet, 
bugün vergi gelirlerinin büyük bir kısmını bu grup
lardan tahsil etmektedir. Şimdi,.Katma Değer, Akar
yakıt Tüketim Vergisi gibi vergileri de dikkate aldı
ğınızda; yeni getirilen vergi düzeni ile bu gruplar 
çökme noktasına getirilmektedir. 

Sayın üyeler, biz lüks otomobillerin gerektiği öl
çüde vergilendirilmesinden yanayız. Ancak, lüks ol
mayan otomobiller, özellikle de yerli otomobiller için 
daha düşük tarife uygulanmasının gerektiğine inanı
yoruz. 

Bu arada gözümüze çarpan aksak bir nokta da 
bu tasarıyla Bakanlar Kuruluna, öngörülen tarife
leri 5 katına kadar artırma yetkisinin verilmiş ol
masıdır. Biz, bu yetkiye karşıyız. Vergi oranlarında 
yapılacak artırmaların Anayasamızın 73 üncü mad
desinde yer alan genel kurula uygun olarak kanunla 
yapılması gerektiği görüşündeyiz. Kanun koyucunun 
'bu yetkisinin Balkanlar Kuruluna ak'tarılmaması ge
rektiği inancındayız. 

Değerli üyeler, ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu
nun kabul etmiş olduğu metnin 8 inci maddesine de-

[ ğinmek istiyorum. Bu maddede, «Verginin ödendiği 
I tevsik edilmeyen taşıtlara gerekli vergi ceza ve öde

ninceye kadar her ay için verginin % 10'u oranında 
J trafik cezası kesilir. Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait 

fennî muayene yapılmaz» denilmektedir. 
İlk bakışta, tasarıdaki aynı maddeye göre daha 

I hafifletilmiş ve daha açıklığa kavuşturulmuş gibi gö
rülen bu madde, aslında uygulamada birçok karışık
lığa sebebiyet verecek niteliktedir. Fennî muayenesi 
yapılmaması halinde, taşıt bu şekilde trafiğe çıktığı 
için, ikinci bir trafik cezasına maruz kalacaktır. Zira, 
Trafik Kanun ve Nizamnamesine göre, fennî mua
yenesi olmayan bir araç, trafiğe çıkamaz; çıkarsa ce
zalandırılır. Yani, böylece fiilen trafikten men cezası 
da uygulanmış olmaktadır. Halbuki, şoför esnafı an
cak trafiğe çıkmak suretiyle geçimini temin etmek 
durumundadır. 

Kısaca arz ve izah etmeye çalıştığım bu hususlar 
nedeniyle, bu kanun tasarısına karşı olduğumuzu be
lirtir, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere devam 

ediyoruz. Şahısları adına söz isteyen var mı? Yok. 
Sayın Komisyon Sözcüsü, buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Plan ve Bütçe Komisyonumuzda* gö
rüşülen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı, Komisyonumuzun 31 inci Birleşiminde görüşül
müştür. Bu yasa tasarısı Komisyonumuzda, Komis
yonun değerli üyeleri tarafından gerçekten ciddiyetle 
ele alınmış, gayet titizlikle incelenerek, verilen öner
geler doğrultusunda bu raporda belirttiğimiz şekliy
le huzurunuza getirilmiştir. 

Söz konusu yasa tasarısının Komisyonumuzca ka- . 
bul edilerek huzurunuza getirilen şekli incelendiğin
de; tasarı ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununda yer alan ölçü ve hadler 'günün şartlarına 
göre yeni bir düzenlemeye tabi tutulmak ve vergi 
tahsilatında ortaya çıkan aksaklıklardan doğan şikâ
yetler de göz önüne alınarak vergi tahsilatının basit-

| leştirilmek istendiği anlaşılmaktadır. 
Bu tasarıyla; ilk defa vatandaşa büyük bir ko-

! laylık sağlayan vergi sisteminin getirilmek istendiği, 
bu sistemin gereği banka ve büfelerden kolayca te
min edilebilecek olan pulların araçların ön camına 

l. yapıştırılacağı ve bu suretle vergi ödenmesinde oto-
, kontrol sisteminin kendiliğinden gerçekleşeceği, taşıt 
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vergilerinin enflasyon nedeniyle artan taşıt fiyattan 
karşısında sabit kaldığı ve 'günün şartlarına 'göre ye
niden düzenlenmesinin gerektiği; ancak tasarıda yer 
alan miktarların da çok olduğu Komisyonumuzca 
görülerek belirli 'bir seviyeye getirilmesi düşünülmüş, 
nitekim verilen önergelerle Ibu kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Türkiye'de yak
laşık 2 milyon dolayında araç vardır. Türkiye'de 
toplam otomobil sayısı 836 bin dolayındadır; bunun. 
takribi 690 binine yakını veya biraz fazlası hususî 
otomobiller, 25 'bin dolayında resmî otomobiller, 112 
bin dolayında ise ticarî amaçla kullanılan otomobil
lerdir. 

Arazi taşıtı sayısı : 3 bin dolayında resmî araç, 
11 bin dolayında ticarî araç, 7 bin dolayında da hu
susî araç olmak üzere toplam araç sayısı 21 bin do
layındadır. 

Minibüs sayısı : 13 bin dolayında hususî 9 bin 
dolayında resmî,araç, 51 bin dolayında ticarî araç 
olmak üzere toplam 73 bin dolayındadır. 

Otobüs sayısı : 8'87 hususî araç, 10 463 resmî araç, 
30 4'25 ticarî araç olup, toplam araç sayısı 41 775 
dolayındadır. 

Kamyonet sayısı : 45 bin dolayında hususî araç, 
24 bin dolayında resmî araç, 91 bin dolayında ticarî 
araç olup, toplam araç sayısı 160 bindir. 

Kamyon sayısı : 2 bin dolayında hususî araç, 27 
bin dolayında resmî araç, 226 bin dolayında ticarî 
araç olup, toplam araç sayısı 255 bin dolayındadır. 

Traktör sayısı toplam olarak 430 bin dolayın
dadır. 

Motosiklet sayısı 195 bin dolayındadır. 
Kısaca ifade etmiş olduğum, Türkiye'de toplam 

araç sayısıyla birlikte, Komisyonda kabul edilip hu
zurunuza 'getirilen bu yasa tasarısıyla, yine hükümet 
•ilgililerinden aldığımız bilgiye ıgöre, takriben 20 mil
yara yakın bir vergi geliri beklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısıyla, daha 
önceki 197 sayılı Motorlu Taşıtlar' Vergisi Kanu
nundaki tarifeler arasında bir karşılaştırma yapmak 
istiyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 1 sayılı tarifesinde taşıtlar 
net ağırlıkları itibariyle guruplandırılmakta ve yine 
'belli yaş gruplarına göre birtakım vergilere tabi tu
tulmakta idi. 

Nitekim, bundan önceki vergi kanununda 950 
kilogram ve dana aşağı Olan ve 1-3 yaş arasındaki 
taşıtlardan 4 080 lira, 4-5 yaş arasındaki araçlar 3 bin 
lira, 6-15 yaş arasındaki araçlar 2 bin lira, 16 ve 
daha yukarı yaştaki araçlardan 1 020 lira vergi alın
maktaydı. 

951 - 1 200 kilogram arasındaki araçlardan sıra
sıyla; 6 bin lira, 4 500 lira, 3 bin lira, 1 500' lira; 

1 201 - 1 600 kilogram arasındaki araçlardan 
10 080, 7 500, 5 040, 2 520 lira; 

1 601 - 1 801 kilogram arasındaki araçlardan, 
18 bin, 13 5CÖ, 9 bin; 4 500 lira; 

1 801 ve daha yukarı ağırlıktaki araçlardan ise, 
aynı sıraya göre, 35 040, 26 280, 17 520 ve 8 760 lira 
vergi alınmaktaydı. 

Komisyonumuzca kabul edilen ve değiştirilerek 
huzurunuza getirilen tarife, araçların yaş haddini; ya
ni yaşın gruplandırma şeklini 3 ana gruba ayırmıştır 
ki, bu gruplar 1 - 6 yaş arası, 7-15 yaş arası ve 16 ve 
daha yukarı- yaş arası şeklindedir, özellikle yaş grup
ları arasındaki fark daima iki mislidir. Bunun böyle 
yapılmasının sebebi ise; yeni sistem getirildiği için ve 
pul yapıştırıldığı için, özellikle basit olsun, kolay ol
sun, rahat olabilsin ve pulun küsuratına, kesirine baş
vurulmadan hemen temin edilebilip araçlara yapıştın-
labilmesi içindir. 

Komisyonumuzun getirdiği yeni tarife şu şekildedir : 

Taşıtların net ağırllığı 

9501 kg. ve daha aşağı 
951 - 1 200 kg. 

1 201 - 1 600 kg. 
1 601 - 1 800 kg. 
1 801 kg ve daha yukarısı 

1 - 6 yaş 
TL 

8 000) 
12 000 
20 OOCl 
40000 
80 000 

7 - 15 yaş 
TL 

4 000 
6 000 

10 000 
20» 000 
4Ö0CÖ 

16 ve daha 
yukarı yaş 

TL. 

2 000 
3 OOO 
5 000 

10 000 
20 000 

Bu hadler spor veya lüks otomobiller için yüzde 100 zamlı olarak uygulanır. 
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Değerli arkadaşlarım, yaklaşık olarak yani 2 sa
yılı tarife, 3 sayılı tarifeler de gözönünde bulundurul
duğu zaman, daha önce alınan verginin yaklaşık ola
rak 2 katına kadar bir vergi öngörülmektedir bu ta
sarıyla, 

Tasarının bir diğer özelliği ise, pulun cama yapış
tırılması ve bunun bir yıl muhafaza edilmesi keyfiye
tidir. Burada bir taksitlendirme söz konusudur; yani 
söz konusu vergi iki taksitle ödenecektir. Nitekim ka
nunda ocak ve temmuz ayları olarak belirtilmiş, böy
lece birinci taksite ait olanı ocakta yapıştırılacak, son
raki temmuzda yapıştırılacak. 

Peki pulunu yapıştırmayan için ne gibi bir cezaî 
müeyyide var? Söz konusu tasarının 8 inci maddesin
de verilen önergeler doğrultusunda kabul edilen şek
liyle verginin ödendiği tevsik edilmediği hallerde, ta
şıtlara gerekli vergi ve ceza ödeninceye kadar her ay 
için verginin % ICfu oranında trafik cezası kesilir. 
Uçaklar ve diğer araçlar ise, vergisini ödemediğim tev
sik etmediği takdirde, bunlara da uçuşa elverişli bel
gesi verilmez ve yine bunlara ceza da uygulanmakta
dır. Diğer taşıtlar için de fennî muayeneler yapılamaz, 

Değerli arkadaşlarım, bu madde Komisyonumuz
da tanzim edilmiştir, daha önce gelen şekli ise trafik-K 

ten men hükmünü, cezasını getirmekteydi, ki bu ceza 
fevkalade ağır bulundu Komisyonumuzda, böylece 
yeni yapılan değişiklikle bu hale getirildi. 

îşte bu şekilde hazırlanarak huzurunuza getirilmiş 
olan bu tasarı Taşıt Vergisinin ödenmesini kolay hale 
getirebilmekte, vatandaşı kırtasiyecilikten kurtarmak
ta, birtakım işlemlerin yapılmasından kurtarmakta, 
gayet rahat bir şekilde bir büfeden veya herhangi bir 
yerden pulunu alarak vasıtasına yapıştırma imkânını 
doğurduğu için, vergi ödemede de bir kolaylık sağla
yabileceği düşüncesiyle Komisyonumuz bu tasarıyı 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

!Bir Ibaşlka önemli Ihusus ise şudur: Tasarının Ana
yasaya aykırılık iddiası slöz konusu olamaz. Vergide 
de günün değişen şartlarına ibağlı olarak bir uyum 
getirmeyi esas almıştır. iBu sebeple Komisyonumuz 
söz konusu tasarıyı kabul ederek yüce huzurunuza 
getirmiş, takdirlerinize arz etmiştir. 

Bu vesileyle Plan ve ©ütçe Komisyonu adına Ibizi 
dinlediğiniz için hepinize en derin saygılarımı suna
rım efendim, 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Tasarının ıtümü üzerinde başika söz isteyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 5 — Ootomobil, kaptıkaçtı, panel ve ara
zi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergi
lendirilir. 

I. SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler 

16 ve dalha 
1-6 yaş 7-15 yaş yukarı yaş 

Taşıtların net ağırlığı TL. TL. TL. 

950 ık£,. ve daha 
951-1200 kg. 
1201-1600 kg. 
1601-1800 kg. 

aşağı 

1801 kig.j ve daha 
yukarısı 

8.000 
12.000 
20.000 
40.000 

80.000 

4.000 
6.000 
10.000 
20.000 

40.000 

2.000 
3,000 
5.000 
10.000 

20.000 

Bu hadler spor veya lüks otomobiller için % 100 
zamlı olarak uygulanır. 

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

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş 
sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin 

sonuna; 
«Gerçelk ya da götürü usulde Gelir Vergisi mü

kellefi olan ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı şoför 
esnafı, sahibi bulunduğu ve mesleğini icra amacıyla 
Ikullandığı bir motorlu taşıt için bu vergiden muaftır.» 
hükmünün eklenmesini arz ve talep ©deriz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Şevki Taştan 
Sivas 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Coşkun Bayram 
Adana 

Sayın Başkanlığa 
177 sıra sayılı Tasarının 1 inci maddesinin sonu

na: «Taksi olarak kullanılan otomobillerin yıllık ver
gileri yukarıdaki hadlerin yüzde 25 eksiğiyle alınır.» 
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cümlesinin eklenmesini müsaadelerinize arz ede
riz. 

İsmail Şengün Mustafa Çorapçıoğlu 
Denizli Balıkesir 

Rifat Bayazıt Ferit Melen 
Kahramanmaraş Van 

Vecihi Akın1 

Konya 

Sayın Başkanlığa 
177 sıra sayılı Tasarının 1 inci madde (I) sayılı 

tarifesindeki yıllık vergi miktarlarırfın, mevcut cari 
kanundalki vergilere yakınlaştırmak maksadıyla yüz
de 50 (oranında indirilmesini arz ederiz. 

İsmail Şengün Rifat Bayazıt 
Denizli Kahramanmaraş 

Vecihi Akın Ülkü Söylemezoğlu 
Konya Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Van 

BÂıŞKA'N — Önergeleri, aykırılık sırasına göre 
tekrar okuyarak işleme koyuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
177 sıra sayılı Tasarının 1 inci madde (I) sa

yılı tarifesindeki yıllık verigi »miktarlarının, mevcut 
cari kanundalki vergilere yalkınlaştırmak maksadıyla 
yüzde 50 oranında indirilmesini arz ederiz. 

Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları. 

©AŞKİAN — Bu önergeye sayın Komisyon katı
lıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.,. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka-

tılmıyorj; 
Önerlge sahibinin bir açıklaması olacak mı efen

dim? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Çok kısa ola

cak Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL ŞENGÜN ı(Denizü) — Sayın 'Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 950 kilogram ve daha 
aşağı, 951 kilogramdan 1 800 kilograma kadar ağır
lıklı 'otomobiller için komisyonun getirmiş olduğu 
yeni vergi zammına karşı olduğumuzu biraz önce 
genelinde yaptığımız konuşmada açıklamıştık. 

29 . 1 1 - . 1984 O : 1. 

Şimdi tekrar ediyoruz, vatandaş yeni bir vergiye 
hazırlıklı değildir. Vatandaş yeni bir vergiye taham
mülü olamayacaktır, çünkü vatandaşın geliri bu ver
gilerle mütenasip olarak artmamıştır ki, kendisinden 
bu vergiler kouusunda da yeni bir zamma dayan
masını bekleyelim. 

Değerli arkadaşlarım, vatandaşın tahammül gücü 
yoktur. O nedenle biz diyoruz ki, bu tasarı ile geti
rilmiş olan bazı kolaylaştırıcı, basitteştirici hükümler 
vardır, tasarı bu hükümlerle çıkmalıdır, fakat yeni 
bir vergi zammına gitmemelidir. 

Saygılarıma i arz ediyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergsyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin 

sonuna; 

«Gerçek ya da götürü usulde Gelir Vergisi mükel
lefi okn ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı şoför 
esnafı, sahibi bulunduğu ve mesleğini icra amacıyla 
kullandığı bir motorlu taşıt için bu vergiden muaf
tır» hükmünün eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KtLl AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap

mak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bozkurt, 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Değerli arkadaşlarım, biz şoför esnafının motorlu ta
şıtlarının, Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaf tutul
masını istedik. Bizi bu isteme sevk eden böyle bir 
önergeyi takdime sevk eden nedeni arz etmek isti
yorum. 

Şoför esnafı, ister götürü usulde otsun, ister ger
çek usulde olsun bir kez Gelir Vergisi mükellefidir. 
Yani mesleğini yürütmek amacıyla kullanmakta ol
duğu motorlu taşıttan dolayı ve bu taşıtın kazancın
dan dolayı Gelir Vergisi mükellefidir. 
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öte yandan, şoför esnafı, mesleğini yürütmek 
amacıyla alacağı motorlu taşıt için, biraz sonra hu-
zurunuzda yeniden görüşülmeye başlanacak olan ve 
orada da Özal Hükümetinin yeni bir zammını içeren 
tasarısında görüleceği üzere, Taşıt Alım Vergisi öde
mekle mükelleftir. Şoför esnafı, mesleğini ifa eder
ken kullanmakta olduğu aracın gerektirdiği bakım 
ve onarım için de, aldığı yedek parça için de yakın 
bir zamanda Yüce Mecliste görüşülmüş olan Katma 
Değer Vergisi nedeniyle minimum yüzde 10 oranın
da Katma Değer Vergisi mükellefidir. Öte yandan 
şoför esnafı, mesleğini icra etmek için kullandığı oto
mobilde tükettiği yakıttan, akaryakıttan dolayı hem 
Katma Değer Vergisinin mükellefidir ve hem de yi
ne geçenlerde Yüce Meclisin kabul buyurmuş oldu
ğu Akaryakıt İstihlak - ya da Akaryakıt Tüketim -
Vergisinin, yüzde 6 oranında yine mükellefidir. Şo
för esnafı, mesleğini icra ederken belediyelere karşı 
Meslek Vergisi ödemek durumundadır. Şoför esna
fı, bunca verginin yanı sıra sosyal güvenliği açısın
dan Bağ - Kur'a tabi bir hizmet ifa ettiği için Bağ -
Kur primi ödeyecektir. Şoför esnafı, eğer sabahtan 
akşama kadar kendi çalışıp da ekmeğine üç kuruş 
daha katmak için bir başka şoförü istihdam ediyor
sa o şoför için de Sosyal Sigortalar primi ödeyecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, şoför esnafının sade vatan
daş olarak ödeyeceği vergiler ise burada saymakla 
bitmeyecek kadar fazladır, özal İktidarının, Özal 
Hükümetinin, ANAP İktidarının artık bir zam ve 
vergi artırımı Hükümeti olduğu bizzat kendileri ta
rafından tescil edilmektedir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Halk artık geçimini idame ettirme noktasın
dan tamamen uzakta kalmıştır. Eğer bunları sizler o 
birbirini tutmayan istatistiklerle tespit edemiyor ise
niz, sokağa çıkınız, çevirdiğiniz bir sade vatandaşa 
bunu sorunuz, onun ağzından, içiniz sızlayarak tes
pit buyuracaksınız. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — O va
tandaş bizi getirdi zaten. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — İzin 
buyurursanız ben konuşmamı devam ettireyim. Ra
hatsız mı oldunuz? Sizi rahatsız eden benim konuş
malarım değil, benim konuştuklarımın birer gerçek 
olmasıdır, Siz asıl ondan rahatsız olmalısınız. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Öner
ge üzerinde konuşun. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, cevap vermeyin 
efendim, siz devam ediniz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bu kadar vergiyi getiriyorsunuz, 
şoför esnafının üzerine yıkıyorsunuz ve ona; «Haydi 
buyur, mesleğini icra et» diyorsunuz. Vergi adale
tinin gerektirdiği bir kural vardır; mükerrer vergilen
dirme 'hiçbir zaman düzenlenmemeli, yapılmamalı
dır. Ama siz şoför esnafım, diğer vatandaşı, diğer 
kesimlere de olduğu gibi bir kere değil» iki kere de
ğil, tabir caizse beş kere, on kere vergilendiriyor
sunuz. 

Bu düşüncelerle, şoför esnafının mesleğini icra et
mek amacıyla kullandığı ve sahibi bulunduğu; ama 
yalnızca bir tek motorlu taşıtının bu vergiden muaf 
tutulmasını önermiş bulunuyoruz. Ortadirekten ya-
naysanız buyurun, müspet oy kullanın da hep birlikte 
bu değişikliği geçirelim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
FERİT MELEN (Van^ — Sayın Başkan, soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Melen, bu önerge efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Önerge üzerinde bir 

soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Önergede imzanız varsa... 
FERİT MELEN (Van) — Yok. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde soru sormak müm

kün değil biliyorsunuz. Özür dilerim, teşekkür ede
rim. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
177 sıra sayılı Tasarının 1 inci maddesinin sonu

na : «Taksi olarak kullanılan otomobillerin yıllık 
vergileri yukarıdaki hadlerin yüzde 25 eksiği ile alı
nır» cümlesinin eklenmesini müsaadelerinize arz ede
riz. 

Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu okunan öner
geye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap

mak üzere buyurun efendim. 
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; anlaşıldığı kadarı ile iktidar partisi men
subu arkadaşlarımız bu konuda kararlılar, biz ne de
sek onlar yine kendi düşüncelerini, kendi görüşleri
ni kabul ettirmek isteyecekler; gayet normal. Yal
nız şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bun
dan önceki vergide, daha doğrusu bu yılkı vergide 
şoför esnafı 3 bin lira ödüyordu. Buna mukabil özel 
oto sahipleri 4 bin lira ödemekte idiler. Şimdi özel 
oto sahipleri S bin lira ödeyecekler; fakat taşıt sa
hipleri, yani şoför esnafı da 8 bin lira ödeyecek, 3 
bin lira öderken 8 bin lira ödeyecek. Burada bariz 
bir haksızlık var. Bu haksızlığı düzeltmek için ve şo
för esnafının, yıllık 3 bin lira ödemekte olan şoför 
esnafının 6 bin lira ödemesini temin etmek için, özel 
otolarda yaptığınız yüzde 100 zammı, onlar için yüz
de 130 yüzde 140 yapmıyasımz diye bir önerge ge
tirdik, dedik ki; yüzde 25 lütfen indirin, kim için? 
Sadece şoför esnafı için. Sadece o taşıtlar için yüzde 
25 indirin ki, onlar bu yıl ödemekte oldukları vergi
leri gelecek yıl iki kat ödesinler, diğer özel oto sahip
leri gibi. 

önergemizi yüksek takdirlerinize sunarız. Sanıyo
rum bir adaleti temin edeceksiniz, bir eşitsizliği Yü
ce Meclis düzeltmiş olacaktır. 

Derin saygılar sunarım. (MDP sıralarımdan al
kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum ': 

MADDE 2. — 197 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

iMadde 6. — (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışın
da kalan motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye göre; 
özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü mo
torlu tekneler (III) sayılı tarifeye, uçak ve 'helikop
terler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava 
Yolları Anonim Ortaklığına ait olanlar hariç) aşağıda
ki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

II SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler 

Taşıtların cinsleri ve 
istiap hadleri 

A) Minibüs 
B) Otobüs oturma yeri 25 kişiye kadar 

Oturma yeri 26 kişi ve daha yukarısı 
C) Kamyonet 
D) Kamyon, çekici ve benzerleri 

İstiap haddi 5 000 kg.'a kadar 
İstiap haddi 5 001 kg. ve daha yukarısı 

1-6 yaş 
TL. 

20 000 
50 000 

60 000 
20 000 
50 000 
60 000 

7-15 
TL. 

15 000 
30 000 

50 000 
15 000 
30 000 
50 000 

1>6 ve daha 
yukarı yaş 
TL. 

İ0 000 
20 000 

30 000 
10 000 
20 000 
30 000 

III SAYILI TARİFE 
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı 

16 ve daha 
Taşıtların cinsleri ve motor gücü 1-3 Yaş 4-5 Yaş 6-15 Ya$ yukarı yaş 
(BG) TL. TL. TL. TL. 

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler : 
10-20 BG'ne kadar 
21-50 BG'ne kadar 
51-100 BG'ne kadar 
101-150 BG'ne kadar 
151 ve daha yukarısı için beher (BG) için ilaveten 

450 
650 
800 

1 000 
450 

350 
500 
600 
750 
350 

200 
300 
400 
500 
200 

100 
150 
200 
250 
100 
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IV SAYILI TARÎFE 

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler 

Taşıtların azamî kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler : 
1.150 kg.'a kadar 
1.151-1.800 kg.'a kadar 
1.801-3.COO kg.'a kadar 
3.001-5.000 kg.'a kadar 
5.001-10.000 kg.'a kadar 
10.001-20.000 kg.'a kadar 
(20.001 kg. ve daha yukarı 

1-3 Yaş 
TL. 

60 000, 
80 000 
100 000 
160 000 
200 000 
300 000 
50Q 000 

4-5 Yaş 
TL. 

50 000 
70 000 
90 000 
140 000 
180 000 
280 000 
450 000 

6-10 Yaş 
TL. 

40 000 
50 000 
80 000 
120 000 
160 000 
260 000 
400 000 

11 ve daha 
yukarı yaş 
TL. 

30 000 
40 000 
70 000 
100 00Q 
140 000 
240 000 
350 000 

BAŞKAN 
Yok. 

iBu madde üzerinde söz isteyen?. 

Madde üzerinde verilmiş olan önergeler vardır, 
geliş sırasına göre okutuyorum : 

'Sayın Başkanlığa 
177 sıra sayılı Tasarınnı 2 nci madde (II) Sayılı 

Tarifedeki yıllık vergilerin, yükseltilmesini temin mak
sadıyla, yüzde 50 oranında indirilmesini arz ve tek
lif ©deriz. 

İsmail Şengün Vecihi Akın 
Denizli Konya 

Ülkü Söylemezoğlu Ferit Melen 
Kalhramanımıaraş Van 

H, Satori Keskin 
Kastamonu 

Sayın Başkanlığa 
(177 sıra sayılı Tasarının 2 nci maddesinde paran

tez içindeki ibareye ait kelimesinden önce; «ve Tür
kiye Cumhuriyeti tabiyetli diğer havayolları işletme
lerine» ibaresinin eklenmesini müsaadenize arz ederiz. 

ismail Şengün Mustafa Çorapçıoğlu 
Denizli Balıkesir 

(Rıfat Bayazit Vecihi Akın 
KMıramaınmıaırıaş Konya 

Ali Mıazhar Haznedar 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce 'Başkanlığına 
iy7 sayın Motorlu' Taşıtlar Vergisi Kanununa*» 

Değiştiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

MADDE 2. — 197 sayılı Kanunun 6 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

ıMADDE 6. — (I) sayılı Tarifede yazılı taşıtlar 
dışında kalan motorlu kara taşıtları (II) sayılı Tari
feye göre; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her 
türlü motorlu tekneler (III) sayılı Tarifeye, uçak ve 
helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait 
olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı Tarifeye göre ver
gilendirilir. 

«II) sayılı Tarife teklifteki gibidir.) 
Mümtaz özköfc (Berati Erdoğan 

Sakarya 'Samsun 
!M. Uğur Ener İlyas Aktaş 

Kütahya ! Samsun 
Ahmet Ekici 

Kütahya 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık sırasına göre iş
leme tabi tutuyorum: 

Sayın (Başkanlığa 
,177 sıra sayılı Tasarının 2 nci madde (II) sayılı 

Tarifedeki yıllık vergilerin, yüksdtilmeme'sini temin 
maksadıyla, yüzde 50 oranında indirilmesini arz ve 
teklif ©deriz. 

Denizli Milletvekili Jsmail Şengün ve arkadaşları 

IBAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

ıPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet?. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz. 
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BİAŞKÎAN — önerge sahibinin açıklayacağı bir 
husus var mı? 

lîSMAlL ŞETSPOÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
oldukça açıktır. Biz eski vergilerin aynen yürürlükte 
kalmasının uygun olacağı kanısındayız. Onun için 
yüzde 50 indirimin yerinde olacağı kanısındayız. Yü
ce 'Meclisin takdirine arz ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

(Sayın Başkanlığa 
177 sıra sayılı Tasarının 2 nci maddesinde paran

tez içindeki ibareye ait kelimesinden önce; «ve Tür
kiye Cumhuriyeti tabiyetli diğer havayolları işletme
lerine» ibaresinin eklenmesini müsaadelerinize arz 
ederiz. 

Denizli Milletvekili tsmail Şengün ve arkadaşları 
BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor 

mu? 
PLAN VE BÜTÇE 'KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİIN FIRAT (Muş) — (Katılmıyoruz. 
İBAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI (KÂZIM OKSAY (JBolu) — 

(Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün 
fîSMAtL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, bizim 

önergemiz bundan sonra okunacak olan önergeye pa
ralellik arz ediyor. Biz bir adaletsizliği önlemek için 
aynı anlama gelsin diyerek bu önergeyi verdik. 

Bu önergeyi geri alıyoruz, bundan sonraki öner
geye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür «derim, önergeyi işlemden 
kaldırıyorum. 

3 üncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 2. — 197 sayılı Kanunun 6 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — (I) sayılı Tarifede yazılı taşıtlar dı
şında kalan motorlu kara taşıtları (II) sayılı Tarife
ye göre; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her 
türlü motorlu tekneler (III) sayılı Tarifeye, uçak ve 
helikopterler (Türk'kuşu, Türk Hava Kurumuna ait 
olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı Tarifeye göre ver
gilendirilir. 

(II) Sayılı Tarife teklifteki gibidir, 
Sakarya Milletvekili Mümtaz özkök ve arkadaş

ları. 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 

mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZÖÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT ((Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI KÂZIM ÖKSAY (Bolu) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen bu önergedeki değişiklikle birlikte 2 

nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 3. — 197 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Mükellefiyetin başlaması 
Madde 7. — Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti 

motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile 
Ulaştırma (Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava va
sıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar. 

Şu kadarki mükellefiyet; 
a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve 

tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı tak
vim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve 
tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin ba
şından itibaren. 

b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebe
biyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, tak
vim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son 
altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış 
ise takip eden takvim yılı başından itibaren. 

Nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum': 
MADDE 4. — 197 sayılı Kanunun 8 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Mükellefiyetin sona ermesi 
Madde 8. — Motorlu taşıtların trafik, liman veya 

belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tu
tulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının 
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silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı 
içinde yapılmış ve ikinci ailtı aylık dönemin başın
dan, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip 
eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona 
erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 197 sayılı Kanunun 9 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi 
Madde 9. — Motorlu Taşıtlar Vergisi; 
a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu ka

ra taşıtları için taşıt pulu yapıştırılması şeklinde her 
yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte öde
nir. ödenen 'bu vergiye ait taşıt pulu; taşıtın ön camı* 
na yapıştırılarak bir yıl süre ile muhafaza edilir. 

Yıl içinde kayıt ve tescil yapılması halinde ödeme 
süresi geçmiş olan vergi bu işlemlerin tamamlanma
sından önce ödenir. Şu kadarki ilk altı aylık süre 
geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, 
sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi ödenir. 
Vergi ödeme zamanında yurt dışında bulunan taşıtla
rın vergileri bu durumun tevsiki kaydıyla yurda dö
nüşlerinde cezasız alarak ödenir. Zayi edilen taşıt 
pulları, zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafın
dan bastırılır. Taşıt pullarının şekli, muhtevası, satı
şı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar 
ve tevsike ilişkin usul ve şartlar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tarafından belirlenir. 

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar 
içim taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin ver
gi dairesi tarafından Ocak ayında yıllık olarak tahak
kuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus 
olmak üzere ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellefi
yet devam ettiği müddetçe bu vergi ayrıca tebliğ 
olunamaz ve vergi takvim yılının ilk gününde tebliğ 
edilmiş sayılır. 

Vergi, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin 
vergi dairesine Ocak ve Temmuz aylarında olmak 
üzere iki eşit taksittte ödenir. Yıl içinde kayıt ve tes
cil yapılması halinde vergi, o yıl için yıllık olarak ka
yıt ve tescil işlemlerinin tamamlanmasından önce ta
hakkuk ^ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksit
ler derhal tahsil edilir. Şu kadar ki ilk altı aylık süre 
geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, 

sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahak
kuk ettirilerek tahsil edilir. 

c) Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz 
ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil değişikliğinde 
vergi, hu değişikliğin yapılmasından önce ödenir. 

.BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var okutuyo

rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 177 sıra sayılı Kanunun çer

çeve 5 inci maddesine 'bağlı 9 uncu maddesinin (a) 
bendinin ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek Yaşar Al'bayrak 
İstanbul . İstanbul 

Mustafa Batgün Hayrettin Elmas 
Kocaeli İstanbul 

Hazım Kutay 
Ankara 

«ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön ca
mına içinden yapıştırılarak 1 yıl süre ile muhafaza 
edilir.» 

GEREKÇE : 
Camın dışına yapıştırılacak pul, yağmur, kar, rüz

gâr etkisiyle veya kasıtlı kişiler tarafından tahrip ve
ya yok olabilir. Şeffaf maddelerden yapılan bu tip 
pullar camın içine yapıştırıldığında dışarıdan görü
lebilir. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KJÖMUSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Efendim, >bu husus
ta zaten yönetmelik var; ama açıklık olması bakı
mından katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, daha sa
rih söyleyin efendim; bu önergeye katılıyor musunuz, 
katılmıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE IKlOMtSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKISAY (Bolu) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet hu önergeye 

katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi <bu önergeyle yapılan değişiklikle hirlikte 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 197 sayılı Kanunun 10 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yetki 
Madde 10. — Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddele

rinde yer alan I, II, II, IV sayılı tarifelerdeki vergi 
miktarlarını brçj katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, Büyük Millet Meclisinin çok kıymetli üye
leri; bu konuda anayasal yönden bir görüşümüz var, 
onu arz etmek için söz almış bulunuyorum. Belki 
madde tasarıda olduğu gibi kabul edilir; fakat, zabıt
lara geçmesi açısından belirtiyorum. Bir de önerge 
miz var; fakat önergemizin kabul edilip edilmeyece
ği de henüz şüphelidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Bayazıt'ın biraz önce ileri sür
düğü fikirler karşısında özellikle ben de Anayasamı
zın 73 üncü maddesinin ilgili fıkrasını bir daha oku
yarak takdirlerinize arz edeceğim. Aynen okuyorum. 

«Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülük
lerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve 
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Ba
kanlar Kuruluna verilebilir.» 

Değerli arkadaşlarım, bunu takdirlerinize arz edi
yorum: Hadler belli, tarifede açık bir şekilde belir
tilmiş; bunu 5 katına kadar artırma yetkisini Ba
kanlar Kuruluna veriyoruz. Bundan önceki kanun
larda da aynı şekilde burada görüştük. Mesela; Kat
ma Değer Vergisi Kanununda sıfır hadde kadar in
dirme yetkisini Bakanlar Kuruluna verdik. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — O indirme, çı
karma değil. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Yukarıya doğ
ru çıkarma yetkisi de var. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Yok öyle bir şey. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Aynı şekilde. 

Peki, onu kabul ediyoruz, bunu niçin kabul etmi
yoruz? Orada Anayasaya aykırı değil de, 'burada ni
çin Anayasaya aykırı olsun? 

Onu takdirlerinize arz ediyorum. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, sorular kısmına 

gelmiş bulunuyoruz. 
FERİT MELEN (Van) — Şimdi Anayasaya göre 

tavan ve taban arasında Bakanlar Kurulu indirme 
veya yükseltme yapabilir. Bu maddede taban nedir, 
tavan nedir? Yani bu maddede tespit edilen miktar 
tavan değil midir? (ANAP sıralarından «Tabandır» 
sesleri) Bunu Bakanlar Kurulu nasıl yükseltir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; taban tasarıda getiri-

Anayasamızın şimdiki 73 üncü maddesi Danışma 
Meclisinden çıkarken 139 uncu madde olarak çık
mıştı; fakat Millî Güvenlik Konseyi, bu madde siyasî 
haklar bölümüne dahil olduğu için, 73 üncü madde 
olarak kabul etmiştir. Bu maddenin son fıkrası ay
nen şöyledir: 

«Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülük
lerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun (belirttiği yukarı ve 
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Ba
kanlar Kuruluna verilebilir.» 

Burada şimdiye kadar geçen tasarılarda yukarı ve 
aşağı sınırlar yoktur, tek sınır vardır. Bu tasarıda ki 
gibi, «...vergi miktarlarını beş katına kadar artırma
ya Bakanlar Kurulu yetkilidir» demek, Anayasamı
zın, bahsettiğim sarih hükmü karşısında imkânsızdır; 
biz böyle görüyoruz. Bunu zabıtlara geçmesi bakı
mından söylüyoruz. Çünkü biz sayısal bakımdan 
parti olarak, grup olarak Anayasa Mahkemesine da
va açmaya yeterli değiliz. Hiç olmazsa vatandaş bu
nu zabıtlardan görsün, icabında mahkemeye bir ih
tilaf halinde gittiğinde bu maddeyi işletebilsin; yani, 
Anayasa Mahkemesine gerektiğinde dava açabilsin. 
)Biz 'bir hizmet 'bakımından burada bunu arz ediyo
ruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 
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len rakamlardır, tavan da, azamî olarak be§ katına 
artırılabilmesidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka sorusu olan?.. Yok. 

önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesi hük

münün tasarı metninden çıkarılmasını arz ve talep 
ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Şevki Taştan 
Çanakkale Sivas 

Ömer Necati Cengiz özer Gürbüz 
îstanbul Sinop 

Erol Ağagil M. Turan Bayezit 
Kırklareli Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha 
var; onu da okutup beraber işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
177 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinin Anaya

saya aykırılığı nedeniyle tasarıdan çıkarılmasını mü
saadenize arz ederiz. 

İsmail Şengün Ferit Melen 
Denizli Van 

Rıfat Bayazıt Ali Bozer 
Kahramanmaraş Ankara 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bu iki önergeyi beraber işleme ko
yuyorum; ikisi de aynı mahiyette. 

Bu önergelere Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
DEVLET BAKANI KÂZIM öKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bu iki önergeyi birlikte oylarınıza 

sunuyorum; 
FERİT MELEN (Van) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak söz istiyorsu-# 

nuz, buyurun efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; iktidar partisinin ve Hükümetin, 
Anayasanın bu maddesi üzerindeki yorumunu hür
metle karşılarım; böyle yorumlamıştır ve böyle tat
bik ediyor. Yalnız bir endişem var: Anayasa Mahke

mesine dava açabilmemiz için bizim partimizin mev
cudu kâfi değil; Anayasa Mahkemesine gidemiyoruz, 
bir miktar tespit etmiştir; ama vatandaş, mahkeme
ler yoluyla Anayasa Mahkemesine gidebilir. Korku
yorum 'ki, tatbikat ilerledikten sonra vatandaşın biri 
ikisi veya birkaçı bu yolla Anayasa Mahkemesine 
gidecektir ve bu kanun hükmünü iptal ettirecektir; 
fakat o ana kadar bir sürü tatbikat olacaktır, milyon
larca vergi tahakkuk ettirilecektir ve Devlet sonra 
bunu iade etmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Ben Hükümetten rica ediyorum; bu maddeyi ken
di hukukçularına tekrar tetkik ettirsin. Bu maddeyi 
hakikaten yoruma müsait görmüyorum. 

Kanun diyor ki, eğer bir kanun tavan ve taban 
tespit etmiş ise, bunlar arasında hükümet hareket ede
bilir; indirebilir veyahut çıkarabilir, ama tavan ve 
taban tespit etmemiş, sadece bir miktar tespit etmiş
se, artık o tavandır, ona ilave yapamazlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Aynı mahiyetteki bu iki önergeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler.. .Etmeyenler... önergeler 
reddedilmiştir. 

6 ncı maddeyi yazılı olduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Aynı Kanunun İl inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir': 
Madde 11. — Yıl içinde verginin artırılması ve

ya azaltılmasını icap ettiren değişiklikler, bu değişik
liğin vukuunu takip eden takvim yılı başından itiba
ren nazarı İtibara alınır ve (III) ve (IV) sayılı tarife
de yer alan taşıtlar için yeni duruma göre hesaplanan 
vergi mükellefe tebliğ olunur. 

Takvim yılı içinde yaş değişiklikleri o yılın mü
kellefiyetinde nazara alınmaz. 

Takvim yılından daha yeni model taşıtlar taalluk 
ettiği takvim yılındaki modele göre vergilendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge de olmadığı için, maddeyi bu şekliyle oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 197 sayılı Kanunun 13 üncü mad

desinin (d) fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Vergisinin ödendiği tevsik edilmeyen taşıtlara 
gerekli vergi ve ceza ödeninceye kadar her ay için 

— 628 — 



T, B. M. M. B : 32 29 . 11 . 1984 0 : 1 

verginin % 10'u oranında trafik cezası kesilir. Vergi
si ödenmemiş taşıtlara ait fennî muayene yapılamaz; 
denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Madde üzerindeki önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 8. — 197 sayılı Kanunun 13 üncü madde
sinin (d) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene 
yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verile
mez. Ayrıca, pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin 
ödendiği tavsik edilemeyen taşıtlar hakkında vergi 
ödemede gecikilen her ay için ödenmesi gereken ver
ginin yüzde 10'u tutarında trafik cezası kesilir.» 

Alâeddin Kısakürek Mehmet Muhlis Af ikan. 
Kahramanmaraş Samsun 

Gülami Erdoğan îsmet Oktay 
Samsun Eskişehir 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 8 inci maddesine; 

«Şoför esnafının mesleğini yürütmek amacıyla kul
landığı motorlu taşıt bundan müstesnadır.» hükmü
nün eklenmesini arz ve talep ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt Şevki Taştan 

Çanakkale Sivas 
Ömer Necati Cengiz M. Turan Bayezit 

İstanbul Kahramanmaraş 
Erol Ağagil özer Gürbüz 

Kırklareli Sinop 

BAŞKAN — Aykırılık biçimine göre işleme alı
yoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 8 inci maddesine; 
«Şoför esnafının mesleğini yürütmek amacıyla kul
landığı motorlu taşıt bundan müstesnadır» hükmü
nün eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap

mak isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
öbür önergeyi işleme alıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanununda değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 8. — 197 sayılı Kanunun 13 üncü mad
desinin (d) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene 
yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verile
mez. Ayrıca, pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin 
ödendiği tevsik edilemeyen taşıtlar hakkında, vergi 
ödemede gecikilen her ay için ödenmesi gereken ver
ginin yüzde 10'u tutarında trafik cezası kesilir.» 

Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakürek 
ve arkadaşları. 

'BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önerge

ye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Bu önergenin getirdiği değişiklikle birlikte 8 in

ci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergi

si Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanuna bağlı <(I), (III) ve ı(IV) 
sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticarî Mak
satla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kira
lama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla 
kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve ce-
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zalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergile
rinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul 
edilmez. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 10. — 197 sayılı Kanunun 12, 15 ve 16 

ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçmiş yıllara ait vergi, ceza ve gecikme zamları 
GEÇtCt MADDE 1. —.28.2.1980 tarihine kadar-

ki dönemlere ait olarak tahakkuk edilip de bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş 
bulunan motorlu kara taşıtları vergileri ile bunlara 
ilişkin cezalar ve gecikme zamları terkin olunur. 

Tasarının tümü oylanmadan evvel, oyunun ren
gini belirtmek için söz isteyen var mı? Yok. 

Tasan açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, 
oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak sure
tiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın 
milletvekilleri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, se
çim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak su
retiyle oylarını kullanabilirler. Sayın bakanlarımız 
da kime vekâlet ediyorlarsa onu ayrıca belirterek 
imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
!(!Oyların toplanmasına başlandı) 

3. — 1318 sayılı Finansman Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı : 178) 
(1) 

BAŞKİAN — 'Sayın milletvekilleri, 3 üncü sırada
ki, 1318 sayılı FÜnansman (Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair IKanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul • 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenlere sırasıyla 
söz veriyorum. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Şengün; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA ÎSMAÎL SjENGÜ<N (De
nizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli 
üyeleri; şimdi yeni bir vergi daha görüşüyoruz, ye
ni zamlı 'bir vergi daha konuşuyoruz. Halbuki daha 
kısa bir süre önce bu Mecliste Katma Değer Ver
gisi adı altında bir vergiyi konuşmuş, Yüce Mecli
sin takdirleriyle de kanunlaştırmıştık. O verginin ko
nusuyla bu verginin konusu aynı şey. Neden yeniden 
bir vergi gelir anlaşılır gibi değil; ama Hükümetin 
gerekçesinde şunlar yazıyor: 

«Vergileme ölçü ve hadlerini günün şartlarına 
uygun duruma getirmek istiyoruz ve öteden beri şi
kâyet ve yakınmalara neden olan ağırlık esasına gö
re vergileme yerine, otomobil, kaptıkaçtı ve benze
ri vasıtalar için değer esasına göre vergilemeye geç
mek istiyoruz.» 

(1) 178 S, Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 11. — Bu Kanunun, 
a) Geçici 1 inci maddesi ile Maliye ve Güm

rük Bakanlığına yetki veren hükümleri, yayımı ta
rihinde, 

b) 1 inci ve 2 nci maddeleri 1.1.1985 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) Diğer maddeleri 1.1.1986 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden' 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. .Madde kabul edilmiştir. 
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(Bu konuda, Hükümet, uygulamada sorun yara
tan net ağırlık sistemi yerine daha objektif ve ver-
ıginin amacına dalha uygun düşeceği mülahazasıyla 
taşıtın değeri üzerinden vergilemenin yerinde olacağı 
fikriyle huzurlarınıza gelmiş buluıımaktadır. Ama 
vergileri günün şartlarına uydurmanın ne anlama 
geldiğini biz şimdi çok iyi biliyoruz. Vergileri günün 
şartlarına uydurmak, vergiyi zamlı almaktır, vergiyi 
(Bu vergide olduğu gibi) çifte, mükerrer almaktır. Bu 
da bu Hükümete has bir tutum. Hükümete göre na
sıl enflasyonu önlemenin yolu, fiyatlara her 'gün, gü
naşırı zam yapmak ise, vergilemeyi de günün şartla
rına uydurmanın yolu, vergiyi yükseltmek veya ver
gilere zam yapmak oluyor. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, Plan ve Bütçe Ko
misyonuna otomobillerin değeri üzerinden vergi al
mak niyetiyle gelmiş; fakat terk etmek istediği ağırlık 
sistemini tekrar Komisyonda kabullenmek suretiyle 
eski gözağrısını koluna takarak Komisyondan çıkıp 
gitmiştir. Hükümet, Komisyonda fikir değiştirerek 
gerekçesini bir yana atmış, gerekçesinin tamamen zıt
tı bir düşünceye girerek; net ağırlık sistemi için her 
ne kadar uygulamada sorun yaratıyor, zorluk yaratı
yor dediysek de; siz inanmayın, sorun veya zorluk 
yarattığı filan yok; ayrıca taşıtın değeri üzerinden 
vergileme daha objektif bir kıstastır dediysek de, bi
zi Hükümet olarak ciddiye almayın esprisi içinde ha
reket etmiştir. Sonuç: Ağırlık esasına devam ve fa
kat vergiye de zam... 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin Komisyondaki 
bu soldan çark edişinin, dönüşünün bir esbabı mu-
cîbesi olarak da, Taşıt Alım Vergisi Kanunu tasarı
sının ta beş ay önceden hazırlanması gösterilmeye 
çalışılmıştır ve bu arada Katma Değer Vergisi Mec
listen çıkarilrverdiği için, artık değer esasından daha 
objektif de oîsa vazgeçtik, demek zorunda kalmıştır 
Sayın HKikümet. 

Sayın milletvekilleri, «Yıllık Taşıt Vergisi Tasa
rısı» (biraz önce konuştuk) 8 Haziran 1984'te, «Kat
ma Değer Vergisi Tasarısı» ise sadece ondan altı gün 
sonra, 14 Haziran 1984'te Türkiye Büyük Millet Mec
lîsine Hükümet tarafından sunulmuştur. Bir hükümet, 
altı gün ara ile sevk ettiği iki tasarıdan birinin gerek
çesinde değişiklik gerekiyorsa, onu geri çekip, deği
şikliği yapıp, Meclise getiremez mi? Hayır; doğru -
yanlış, bir kere Meclise sevk etmiştir, Komisyonda 
çoğunluğu vardır, nasıl olsa düzeltme orada yapıla
caktır. Fakat bu arada, Komisyonun saygınlığıymış, 
Komisyon üyelerinin düşüneeleriymiş, Komisyon üye
lerinim vicdanlarıymış, o bir tarafa bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi vergiyle ilgili tenkit
lerimizi kısaca şöyle sıralıyoruz: 

Birincisi; taşıt satışları dolayısıyla bundan böyle 
(Biraz önce belirttim) aynı konu üzerinden, aynı oto
mobilden, aynı taşıttan, aynı araçtan iki ayrı vergi 
alınacaktır. Vatandaş şimdi hem zamlı olan bir Ta
şıt Alım Vergisi ödeyecek, hem de yüzde 10 Katma 
Değer Vergisi verecek. Vergicilikte buna «mükerrer
lik» denir. Sayın Hooaım Profesör Erginay'ın kulak
ları çınlasın; biz bu konuları iyi öğrenmediysek, öğ
renme imkânı bulamdıysak, mutlak surette o tip ar
kadaşlarımızı çaktınrdı. Fakat, verg;ide mükerrerliği 
öğrenmenin de bir anlama gelmediğini şimdi daha iyi 
görüyoruz. 

Çifte vergi adaletsizlik yaratırmış, çifte vergi 
eşitsizliğe yol acarmış.. Bunlar bu tasarı ile tamamen 
lafta kalmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir husus; vergilerin 
sayıca az olması, bir yerde, Hükümet Programının 31 
inci sayfasında ifade edilmiştir. Vergileri sayıca azalt
mak için, Katma Değer Vergisi yoluyla gerçekten 8 
tane vergiyi bir araya getirdiniz; fakat niçin aynı ko
nudaki Taşıt Alım Vergisini de Katma Değer Ver
gisi yoluyla ilga etmezsiniz veya Katma Değer Ver
gisi oranını, taşıt alımları için bir değişikliğe tabi tut
maz, böylece de uzun zamandan beri peşinden gitti
ğiniz bürokrasiyi azlatmak fokrhti gerçekleştirmez-
sinlz? 

Bir diğer husus; Taşıt Alım Vergisine zam, (ki, 
önemli bir husustur burası) otomotiv sanayiine ve 
onun çok geniş işkollarına darbe vurmuş olur. 

Taşıtları lüks tüketim malı saydığınıza da artık 
inanmamız lazım gelecektir. «Bu ülkede otomobil 
artık lükstür» diyor bu Hükümet. Programında da 
«Lüks tüketimi azaltmak istiyoruz» diyor ve bunun 
bir yöntemi olarak da her halde bu çifte vergiyi, bu 
ağır vergiyi getirmekten çekinmiyor, imtina etmiyor. 

Değerli milletvekilleri, otomotiv sanayiinde bir
kaç büyük firmanın dışında bugün Türkiye'de, özel
likle .Bursa ve İzmit civarında kümelenmiş, Anadolu' 
num pek çok küçük sanayi sitelerine yerleşmiş 500'den 
fazla da işkolu vardır. 6 ^ getireceğiniz vergiyle, bu 
işkollarının da iş hacmini azaltmış oluyoruz. Niha
yet, bu işkollarında Hükümet Programında söz ko
nusu edilen istihdam konusunda, faaliyet azaldığı 
için de bir daralmaya yol açmış oluyoruz. 

Diğer bir husus; Taşıt Alım Vergisi olarak öde
nen meblağ, Katma Değer Vergisi Kanununa göre 
bu verginin matrahı İçine de girebilecektir. Eğer Ma-
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üye ve Gümrük (Bakanlığımız, düzenlemekte olduk
ları yönetmeliklerle «lÖnoe Taşıt Alım Vergisi alınır» 
şeklinde bir değişiklik getirmezler ise, 60 bin 
lira olan Taşıt Alım Vergisi, Katma Değer Ver
gisinin matrahı içinde görüneceğinden aslında 66 
bin lira olacaktır, inşallah bu yanlışlığa yönetmelik
te mahal vermezler, yer vermezler; ama burada işa
ret etmek de sanıyorum bizim görevimizdir. 

Katma Değer Vergisi uygulanan ülkelerin pek ço
ğunda, örneğin; Federal Almanya, italya, Belçika'da 
«Önvergiler» adı altında Taşıt Alım Vergisi, Katma 
Değer Vergisinin dışında mütalaa edilebilmiştir. Bu
nun dışında bizde de, istihsal Vergisinde (onu kaldır T 
dik ama) malın bünyesine giren önvergiler ilk madde 
indirimi makbuzu ile telafi edilmeye çalışılmıştı. 

Onun için, umuyorum ve bekliyorum, hiç olmaz
sa bu noktada Maliye ve Gümrük Bakanlığımız, bu
rada 60 bin, 80 bin, 140 bin olarak ilan edilen ver
gilere ayrıca yüzde 10 bir zam; zammın zammını 
getirmemek için yönetmeliklerinde gerekli değişikliği 
yaparlar. 

Değerli arkadaşlarım, anladığımız kadarıyla Hü
kümetimiz ve iktidar kanadımız bu çifte vergileme
de ısrar etmektedir. O zaman müsaadenizle şunu sor
mak istiyorum: Daha uygulamasına dahi geçmediği
miz Katma Değer Vergisini çok verimli olarak ilan 
etmekte olduğunuza göre, Sayın Maliye ve Gümrük 
IBakanı «IBu Vergi belki beklentilerinizin de üzerinde 
verimli olacaktır, gelir getirecektir» demekte olma
sına rağmen, bu ek vergiyi de getirmiş olmanız, bu 
zamlı vergiyi de getirmiş olmanız acaba daha işin 
başında Katma Değer Vergisinden ümidi kestiğiniz 
anlamına mı geliyor?. Değilse çifte vergileme yapma
yın, mükerrer vergileme yapmayın, vatandaşın sırtı
na kambur üzerine kambur yüklemeyin değerli arka
daşlarım. 

Nihayet bazı vergilerin tahlili için idarenin yap
tığı masraf, o vergiyi toplamak için idarenin ihtiyar 
ettği masraf, bazen o vergi dolayısıyla elde ettiği ge
lirin de üstünde olabiliyor. Bunların en belirginlerin
den birisi (Emlak Vergisidir. Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki müzakerelerden birinde Maliye ve Gümrük 
eski Bakanı «Bu Emlak Vergisini de kaldıracağız» 
demiştir. Şimdi bu Taşıt Alım Vergisinden idarenin 
bizatihi bazı yakınmaları olduğuna göre, acaba bu 
vergi için ihtiyar edeceğiniz masraf, toplayacağınız 
miktarı kat be kat aşmıyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, nihayet sonuncu husus; ta
şıt alabilecek vatandaşlar vergisini de ödesin, diye 
bu vergiyi getirdik, deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, zengin olan kimse esasen 
birtakım büyük, lüks diyebileceğimiz arabaları ala
bilir ve bunun vergilerini 'rahatlıkla verebilir; ama 
bir şoför esnafını düşünün: Cebinde biriktireceği, 
mahalleliden toplayacağı, bakandan zorla da olsa ala
bileceği kredi ile bir arabaya sahip olmak istediği 
zaman, onun için hakikaten bir yıkım olacak vergiye 
de muhatap olmuş oluyor. Katma Değer Vergisi 
bir taraftan, Taşıt Alım Vergisi bir taraftan, biraz 
önce de söylediğim gibi, kambur üzerine kambura 
muhatap olabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, nihayet bu kanun tasarısıy
la ilgili olarak ifade edebiıleceğimiz son konu; biraz 
önceki vergi dolayısıyla Anayasanın 73 üncü madde
sinde bizim anladığımız manada bir yetki devri söz 
konusu olduğunda, bu verginin kesinlikle 5 katına çı
karılmasıyla ilgili olarak bir yetkinin Hükümete ta
nınmasının yerinde ve doğru olmadığı şeklindedir. 

(Bu konuda tekrar önergemiz vardır; fakat şimdi
den ifade ediyoruz: ©ir vergi tasarısını Anayasaya 
aykırılık dolayısıyla yarın Anayasa (Mahkemesinden 
geri getirirsek, aradan geçen zaman içinde vergilerini 
ödeyenlerin fevkalade mutazarrır olacaklarını ifade 
etmek isteriz. Burada konulan 60 bin - 90 bin liralık 
vergi hem tavan, hem tabandır. Hükümetiniz (Zaten 
iktidarın çoğunluğu vardır.) arzu ettiği takdirde, za
man zaman başvurduğu gibi, bugün daha Plan ve 
Bütçe Komisyonunda getirdiği tasarılarda olduğu gi
bi, bir gece önceden yeni vergi tasarısı hazırlar, erte
si günü komisyonda görüşülür, iki gün sonra da Bü
yük (Millet Meclisinden rahatlıkla geçer. Bal bu ikin, 
niçin kendinizi dara sokuyorsunuz, niçin beş kata ka
dar artırma yetkisi istiyorsunuz? Anlamak mümkün 
değil. 

Bu mülahazalarla Yüce Meclise Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu adına en derin saygılarımızı 
sunuyoruz. (Alkışlar). 

(BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Bundan önceki tasarı için yapılan oylamada oyu

nu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupalar alınsın. 
^Oyların ayrımına başlandı) 
.'BAŞKAN — Görüşmekte olduğumuz tasarının 

tümü üzerindeki müzakerelerimize devam ediyo
ruz. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Bayram, buyu
runuz efendim. 

HP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM (Ada
na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz ön-
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ce Motorlu Taşıtlar Vergisinde artış getiren tasarı 
görüşülürken grubum adına yapmış olduğum konuş
mada vurgulamaya çalıştığım hususlar, işin yapısın
dan doğan farklılıklar bir yana, genelde bu tasarı için 
de geçerlidir. Bu nedenle huzurunuzu daha fazla iş
gal etmek niyetinde değilim; ancak özellikle bir hu
susu arz etmek istiyorum : 

Tasarının şevkinde amil olan temel gerekçe, 1318 
sayılı Finansman Kanununda öngörülen Taşıt Alım 
Vergisi tarifelerinin enflasyon nedeniyle erozyona uğ
radığı, anlamım yitirdiğidir. Bu doğrudur. Gerçekten 
maktu tarifeler ve hatta fiilî sonuçları itibariyle bu 
anlama gelebilecek düzenlemeler zamanla pratikte de
ğerini yitirmektedir. Bu takdirde yeni yasal düzenle
meler zorunlu olmaktadır. Bunu hepimiz kabul et
mek durumundayız. 

|Bu itibarla tasarıda öngörülen ağırlık esası yerine, 
değer esasının getirilmesi isabetli olur. Doğal ola
rak değer üzerinden de nispî tarife uygulanması ge
rekmektedir. Eğer değer esası öngörülmezse birkaç 
yılda bir yeni yasal düzenlemelere gereksinme duyu
lacaktır. Çünkü bu tasarının şevkinde etkin olan ge
rekçe birkaç yıl sonra kendisini yeniden hissettire
cektir. 

Burada şoför esnafının durumu, Motorlu Taşıtlar 
Vergisinde ifade etmeye çalıştığım gerekçelerle düzel
tilmeli, şoför esnafı bu vergiden de muaf tutulma
lıdır. 

Yerli otomobiller için belli ölçüde düşük nispet 
tesisinde yarar vardır. 

ıBu tasarıda da, daha önceki tasarıda da arz et
miş olduğumuz gibi, Bakanlar Kuruluna artırma yap
ma yetkisinin tanınmasının, Anayasanın 73 üncü mad
desinin genel kuralı doğrultusunda uygun olmadığı 
düşüncesindeyiz; yani kanunla düzenlenmelidir diyo
ruz. 

Hepinize saygılar arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Fırat. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
. ALAATTIN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; söz konusu yasa tasarısıyla ilgili bir-iki 
hususa temas etmek isterim. 

Bu yasa tasarısı Komisyonumuza 11.6.1984 tari
hinde gelmiştir, özellikle tarihini bir defa daha vur
gulamak istiyorum; 8.6.1984 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına, oradan da 11.6.1984 
tarihinde Komisyonumuza intikal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısı Meclise 
geldiği zaman henüz Katma Değer Vergisi çıkma
mıştı. Katma. Değer Vergisi ise, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince ekim ayı içerisinde (10 uncu ayda) ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Böylece aradaki tarih far
kını göz önünde bulundurduğumuzda, yasa tasarısı 
ile Taşıt Alım Vergisinin nispî değerleri dikkate alı
narak getirilen esas, Katma Değer Vergisinin gel
mesi ve Meslisçe kabul edilmesinden sonra değer 
esası itibarını bu vesileyle kaybetmişti. 

Katma Değer Vergisinin Mecliste kabul edilme
siyle birlikte, malumunuz olduğu üzere, 8 adet vergi 
kaldırılmıştır. Bu vergiler içerisinde, hepinizin hatır
ladığı gibi, istihsal vergileri de vardı; yani ithalden 
alınan istihsal vergileri ve dahilden alınan istihsal 
vergileri de vardı. 

'Değerli arkadaşlarım, İstihsal Vergisinin otomobil
ler üzerindeki yükü, taşıtlar üzerindeki yükü takri
ben yüzde 9,7 idi; yani yüzde 10 oranındadır. Biz 
yüzde 10 oranında Katma Değer Vergisi getirdik; yüz
de 10 Katma Değer Vergisi getirilmesi, yüzde 9,7 İs
tihsal Vergisinin kaldırılması suretiyle tamamıyla bir
birini balanse etmekte, dengelemekte, böylece birinin 
kaldırılması, diğerinin aynı oranda gelmesiyle yeni bir 
vergi şekli ortaya çıkmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuzda, Katma 
Değer Vergisinin kabul edilmesi ve daha önce yüzde 
9,7 oranındaki İstihsal Vergisinin kaldırılıp onun ye
rine, Katma Değer Vergisinin konulması dolayısıy
la, artık bu değer esası yerine günün şartlarına göre, 
ölçü hadleri de dikkate alınaralk, vergi yükünün ağır
lanmaması için, ağırlık esası dikkate alınaralk Taşat 
Alım Vergisi getirilmiştir. Nitekim, önümüzdeki yasa 
tasarısını incelediğimiz ve 'bundan önceki yasa tasa
rılarıyla bir Jcarşılaştırma yaptığımız zaman, takriben 
ilki katı oranındadır ki, bu değişiklik 1980 yılından 
bu yana yapılan ilk değişikliktir. Raporumuzda bu 
konudan uzun uzadıya b ahsedilmiştir. Ben onun için 
oraya temas etmeyeceğim, sadece onları ve rakamları 
karşılaştırmalı olarak 'vermek istiyorumi Misal ola-
ralk 1 sayılı tarifeyi verirsek : 

1 sayılı tarifede 950 kilogram ve daha aşağı olan 
taşıtların net ağırlığında, 1 yaş olanlar için 30 bin lira 
Taşıt Alım Vergisi alınmakta idi daha önceki ka
nunda. 2-3 yaş arasında 20 bin lira. 4-5 yaş arasında 
15 bin lira, 6-8 yaş arasında 10 bin lira, 9-11 yaş ara
sında 7 50Q lira alınmakta idi, 
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Değerli arkadaşlarım, kabul ettiğimiz tasarıda 'bu 
rakamlar 30 bin için 60 bin, 20 bin için 40 bin, 15 
bin için 30 bin ve 7 500 için 15 bin lira olarak ön
görülmektedir. 

Yine ikinci sırada 951 kilogramla 1 200 kilogra
ma kadar olanlar için, 1 inci yaştakiler için eski ta
sarıda 50 bin, yeni tasarıda 100 bin. Yalnız burada 
zannediyorum bir basım İhatası var; 10 bin olarak ya
zılmış, onun 100 bin olarak değiştirilmesini Başkanlık 
Divanına arz ediyorum. 2-3 yaş arası 35 binden 70 
bine çıkmış. Yani böylelikle tarifelerin hepsi gözden 
geçirildiği zaman görülmektedir ki, geçmişe göre iki 
katı oranında bir esasa göre düzenlenmektedir ve zan
nediyorum değişen hayat şartlarına, günün şartlarına 
göre düşündüğümüz zaman ağırlıklı bir unsur olma
dığı ortaya çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, söz alan sayın arkadaşları-
mızdan bazıları, anladığım kadarryla «Katma Değer 
Vergisiyle birlikte dikkate alınmak suretiyle Taşıt 
Alım Vergisi de alınır» şeklimde tür ifade kullandılar. 

Değerli arkadaşlarım, bu böyle değil. Katma De- * 
ğer Vergisi (Yani alınmadan önce ilave edildiği söy
lendi) matraha dahil değildir. Bazı arkadaşlarımız, da
hil edilerek bu Taşıt Alım Vergisinin alındığı şeklin
de bir ifade kullandılar, yanlış anlamadıysam. Esası 
öyle değil; Katma Değer Vergisi alındıktan sonra 
Taşıt Alım Vergisi alınmaktadır. Yani teknik ifade
siyle Katma Değer Vergisi matraha dahil değildir. 

Size biraz önce arz ettiğim sebeplerden dolayı, mü
kerrer vergileme diye bir olay yoktur ve nitekim ta
rihi itibariyle de söylediğim gibi nispî değerden vaz
geçilerek ağırlıklı esasın kabul edilmesi de, yine Katma 
Değer Vergisinin gelmesi, İstihsal Vergisinin kaldırıl
masından kaynaklanmış bulunmaktadır. 

Takdirlerinize arz eder, saygılarımı sunarım efen
dim.! 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

2. ı— 197. sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plân ve Bütçe Komisyonu .Raporu (1/493) (S. Sa
yısı : 177) (Devam) 

IHAŞKAN — Bundan önce görüşülmesi tamam
lanan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
oylama sonucunu açıklıyorum : 

Oy .sayısı : 294 
Kalbul : 167 
Ret : H26 
Geçersiz : 1 

Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun. 

3. — 1318 sayılı Finansman Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı: 178) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmekte olduğumuz tasarının tü
mü üzerindeki görüşlemeleri tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1318 Sayılı Finansman Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1318 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desine aşağıdaki (d) bendi ile maddenin sonuna aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

l«d) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi 
hükümlerine uygun olarak şalhıs şirketlerinin sermaye 
şirketine dönüşmesi veya ferdî işletmelerin sermaye 
şirketlerine devrolunması ile Kurumlar Vergisi Ka
nununun 36 ve 37 nci maddeleri hükümlerine göre 
birleşme ve devir halleri veya Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre nev'i değişikliği nedeniyle yeni şir
kete devredilecek taşıtlar» 

«Taşıt alım vergisi i e ilgili muaflık1 ve istisna hü
kümleri bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Ka
nunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu 
Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hüküm
süzdür.» 

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

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 13118 sayılı Finansman Kanunu

nun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Vergileme ölçü ve hadleri 
Madde 4. — Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve ara

zi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergi
lendirilir. 
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(I) SAYILI CETVEL1 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların net ağırlığı 

950 Kg. ve daha aşağı 
951 - 1 200 Kg.'a kadar 

1 201 - 1 600 Kg.'a kadar 
1 601 - 1 800 Kg.'a kadar 
1 801 Kg. ve daha yukarı 

Bu hadler spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı uygulanır. 

1 yaş 
TL. 

60 000 
100 000 
140 000 
200 000 
240 000 

2 - 3 yaş 
TL. 

40 ÖOO 
70 000 
100 000 
140 000 
180 000 

4 - 5 yaş 
TL. 

30 000 
50 000 
70 000 
100 000 
130 000 

6 - 8 yaş 
TL. 

20 000 
30 000 
45 000 
65 000 
90 000 

9-11 yaş 
TL. 

15 000 
25 000 
35 000 
50 000 
60 000 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi bu okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Aynı Kanunun 5 inci maddesin

de yer alan (II) sayılı tarife aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Taşıtların cins ve istiap hadleri 

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vengiler 

1 yaş 2 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 8 yaş 9-11 yaş 
TL TL. TL TL. 

a) Kamyonet, kamyon, çekici ve 'benzerleri 
(İstiap haddi) : 

1. 3 500 Kg.'a kadar 
2. 3 501 - 5 000 Kg.'a kadar 
3. 5 001 - 10 000 Kg.'a kadar 
4. 10 001 Kg ve daha yukan 
b) Minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri. 

(Oturma yeri) : 
1. 25 kişiye kadar 
2. 26 - 35 kişiye kadar 
3. 36 ve daha yukarı 

110 000 70 000 
150 000 100 000 
200 000 120 000 
230 000 160 000 

130 000 80 000 
180 000 120 000 
230 000 160 000 

TL. 

50 ÖOO 
70 000 
110 000 
130 000 

60 000 
100 000 
140 000 

40 000 
50 000 
90 000 
100 000 

50 000 
70 000 
100 000 

30 000 
40 000 
60 000 
70 000 

40 000 
50 000 
70 000 

'BAŞKAN 
yan?... Yok. 

3 üncü madde üzerinde söz iste-

Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

178 sıra sayılı Tasarının 3 üncü maddesindeki, 
«Kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, troleybüs ve 
benzerleri ile motosiklet, yük veya yolcu motosikleti 

ve triportörlerin yıllık vergiden muaf tutulmalarını 
saygıyla arz ederiz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 
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BAŞKAN — Komisyon ibu önergeye katılıyor 
mu? < 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 AYÇAN CAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.,. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmamaktadır. 

önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; bu önergemizde, 
ticarî faaliyet gösteren Ikamyon, kamyonet, sürücü
leri, minibüs, otobüs, troleybüs sahipleri, yük ve yol
cu moitosikletleriyle triportör saıhiplerinin Taşıt Alım 
Vergisinden muaf tutulmasını istedik. Sebebini bu 
kürsüden şu ana kadar birkaç Ikez ifade ettik, «Bu | 
kişiler, 'bu vasıtaları alırken yüzde lO'luk bir Katma 
Değer Vergisi ödeyecektir» dedik. «Bir İkisi, bir 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan (III), (IV) ve (V) sayılı tarifeler aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

(III) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

1 yaş 2 -5 yaş 6 • 11 yaş 
Taşıtın cinsi TL. TL. TL, 

Motosiklet 6 000 4 000 3 000 
Yük ve yolcu motosikleti 15 000 10 000 6 000 
Triportör 18 000 15 000 10 000 
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minibüsü 5 milyon liraya alırken, aynı zamanda 500 
bin lira vergi ödeyecektir» dedik. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, aslında Katma Değer 
Vergisi geldikten sonra Hükümetin bu vergileri hiç 
düşünmemesi lazımdı, fakat görüyoruz iki bu konu
da İsrarlısınız İsrarınızın anlamım anlamakta güç
lük çekmekle beraber, sizlere tekrar hitap ediyoruz: 
«Şoför esnafını düşününüz, bu esnafa yeni bir yük 
getirmeyiniz, bundan önceki ödediği vergiyi iki ka
tına çıkarmayınız ve zaten bu adamlar vergi ve
recekleri için, bu esnaf vergiye müstehak olacağı için 
yüzde 10 Katma Değer Vergisi ödeyeceği için, on
ları bu vergilerden muaf kılınız» dedik ve önergemi
zi o nedenle yüce takdire sunduk. 

Derin saygılar sunuyoruz. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet (katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
3 üncü maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir,: 

4 üncü maddeyi lokutuyorum: 
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(IV) SAYILI TARİFE 

1 yaş 
TL. 

2 OOO 
3 500 
3 000 
3 500 
5 000 

2-3 yaş 
TL. 

1 500 
1 600 
2 OOO 
2 000 
3 000 

4 - 5 yaş 
TL. 

1 000 
1 200 
1 500 
1 600 
2 200 

6 - 8 yaş 
TL. 

700 
800 

1 000 
1 000 
2 000 

9 -11 yaş 
TL, 

500 
500 
600 
800 

1 500 

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için 
ödenecek vergi miktarı 

Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG) 

A) Yat, kotra V2 her türlü motorlu özel tekneler : 
10 - 20 BG'ne kadar 
21 - 50 BG'ne kadar 
51 -100 BG'ne kadar 

101 - 150 BG'ne kadar 
151: 'BG ve daha yukarı 

Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, federasyondan yelken numarası almış, motorlan olan 
yelkenli tekneler (kotralar) için % 50 nispetinde uygulanır. 

B) Traktörler : (Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentölerden fatura ile ilk iktisabın
da veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her motor gücü birimi (BG) için 750,— TL. esas alınarak 
vergilendirilir. 

(V) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların azamî ağırlığı 

Uçak ve helikopterler : 
1 150 Kg'a kadar 
1 151 - 1 800 Kg.'a kadar 
1 801 - 3 000 Kg.'a kadar 
3 001 - 5 000 Kg.'a kadar 
5 001 - 10 000 Kg.'a kadar 

10 001 - 20 000 Kg.'a kadar 
20 001 Kg. ve daha yukarı 

1 yaş 
TL. 

240 000 
300 OOO 
440 000 
600 000 

1 000 000 

2 yaş 
TL. 

200 000 
250 000 
400 000 
550 000 
900 000 

3 - 5 yaş 6-11 yaş 
TL, 

180 000 
200 000 
360 000 
500 000 
800 000 

TL. 

160 000 
170 000 
320 000 
450 000 
700 000 

1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 
2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 

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

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşüknekıü olan 17S sıra sayılı yasa tasarısı
nın 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini teklif ederiz. 

Alaaddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 
Sadi Abbasoğlu 

istanbul 

'Saffet Sert 
Konya 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

.«MADDE 6. — Motosikletler, (motorlu bisiklet
ler dahil) yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler 
aşağıdaki (III) sayılı tarifeye, traktörler ve özel amaç
la kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler 
(IV) sayılı tarifeye; uçak ve helikopterler (Türkkuşu, 
Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) (V) sayılı 
tarifeye göre vergilendirilir 

(178 sıra sayısındaki (III), (IV) ve (V) sayılı tari
feler aynen muhafaza edilecek) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Kiftılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?., 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergenin değiştirdiği şekliyle 4 üncü maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

5 inci maddeyi okutu yorum. 

MADDE 5. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek mad
de eklenmiştir. 

Yetki 
EK MADDE — Bu Kanunun 4 - 5 ve 6 ncı mad

delerinde yer alan (I), (II), (III),* (IV) ve (V) sayılı 
tarifelerdeki vergi miktarlarını 5 katına kadar artır
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
'Başkan, Büyük Millet Meclisinin çok kıymetli mil
letvekilleri; bu 5 inci madde üzerinde, anayasal yön
den zabıtlara geçmesi maksadıyla görüşlerimi arz ede
ceğim, maruzatım bundan ibaret olacaktır. 

Efendim, Anayasanın 73 üncü maddesi Danışma 
Meclisinde müzakere edilirken 139 uncu madde ola
rak görüşülmüştür. 139 uncu madde, o zaman malî 
ve iktisadî hükümler arasında mütalaa edilmiş; fa
kat Yüksek Konsey bunu siyasî haklar ve ödevler 
arasına almıştır. Orada mütalaa ederek 73 üncü mad
deyi, metin itibariyle bir değişiklik olmadan aynen 
tedvin etmiştir. 73 üncü maddenin son fıkrası «Ver
gi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin-muaf
lık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hü
kümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınır
lar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Ku
ruluna verilebilir» hükmünü getirmiştir. Bu fıkra 
müzakere edilirken, Danışma Meclisinde birçok ar
kadaşlarımız önergeler vermiştir ve «Bunun yukarı 
ve aşağı sınırı tebarüz ettirilsin» denilmiştir. Bu mü
zakereler sonunda da Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
Sayın Şener de, Danışma Meclisi Tutanak Dergisinin 
143 üncü Birleşiminin 4.9.1982 tarihli 453 üncü say-
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fasında bu hususta verilen önergelerin ışığı altında 
«sınır açıktır» demiştir ve sınırın olduğu açık olarak 
gösterilmiştir. 

Bu itibarla, bu metin müzakere edilirken, gerek 
gerekçeler ve gerekse önergeler tümü ile Yüksek Ko
misyon ve Hükümet taraf ndan gözden geçirilmiş ol
saydı, madde bu şekilde getirilmezdi. Maddenin ge
tirilişi hakikaten bize biraz garip geldi. Bu vergide 
aşağı ve yukarı sınır yoktur; tek sınır vardır. Böyle 
olunca, yarın Bakanlar Kurulu ne yapacaktır? Sen 
bunu indirebilirsin artık, bir daha yukarı çıkaramaz
sın. 

Biz bu hususun zabıtlara geçmesinde şu bakım
dan yarar gördük : Hükümetin yarın herhangi bir 
idarî tasarrufunda, herhangi bir eyleminde vatandaş 
icabında Danıştaya, umumî mahkemelere dava açar 
ve Anayasaya aykırılık iddiasında bulunursa; Danış
ma Meclisindeki ve Millî Güvenlik Konseyindeki bu 
zabıtlar karşısında, Anayasa Mahkemesi bu konuyu 
inceleyebilir. Bizim grup olarak Anayasa Mahkeme
sine dava açmaya sayımız yetmez; anamuhalefet par
tisi belki dava açabilir. 

Takdir arkadaşlarımındır; bu Anayasaya aykırı
lık hususunu sırf zabıtlara geçirmek için söz almış 
bulunuyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Sayın Başkan, 5 inci madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aynı konu üze
rinde, 197 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı görüşülürken hem Sayın Bayazıt hem Sayın Me
len durmuşlardı; biz de zabıtlara geçmesi bakımın
dan Komisyon adına şu açıklamaları Yüce Heyeti
nize yapmak istiyoruz : 

Anayasamızın 73 üncü maddesi daha önce okun
duğu için tekrar etmeyeceğim. Bundan önceki kanun 
tasarısı da oylarınızla kanunlaşmıştır ve bu tasarıda 
«Bakanlar Kuruluna, taban ve tavan ne olacaktır, 
hangi sınırlar arasında artırılacaktır? şeklinde bir so
ru yöneltilmiştir. Burada taban, kanunda ve tasarıda 
öngörülen değerlerdir. Ta\an ise, azamî 5 katilidir. 
Nitekim, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun müker
rer 16 ncı maddesinde hayat standardı esası üzerin
de aynı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 105 inci 
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maddesinde, yine aynı Kanunun 123 üncü madde
sinde benzer konularda Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmiştir. Nitekim, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun mükerrer 16 ncı maddesinde, «Bakanlar 
Kurulu bu maddede belirtilen tutarları azamî had
leri aşmamak şartıyla, her yıl yüade 25'ine kadar ar
tırmaya yetkilidir. Bu artırımda bir önceki yıl uy
gulanan tutarlar esas alınır» denilmektedir. 

Yine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 105 inci 
maddesinde, «Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan 
tevkifat nispetlerinin her birini ayrı ayrı sıfıra kadar 
indirmeye veya yukarıdaki nispetleri aşmayacak su
rette yeniden tespit etmeye yetkilidir» şeklindedir. 
Aynı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi, 13, 17, 
18, 21, 46, 47, 48 ve 53 üncü maddeleri de «Maktu 
hadlerin ve miktarların her birini ayrı ayrı ve toplu 
olarak üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir» şeklindedir. 

Ayrıca, 2447 sayılı tstihsal Vergisi Kanunu ve 
gümrük vergileri oranlarında Bakanlar Kurulu kara
rıyla değişiklik yapılması imkânı da bulunmaktadır. 

Bu hususu Yüce Heyetinize arz eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğul-
İarı. -

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Türkiye Büyük Miller Meclisi Başkanlığına 

178 sıra sayılı Tasarının yetki ile ilgili 5 inci mad
desinin tasarıdan çıkarılmasını, Anayasaya aykırılığı 
nedeniyle arz ederiz. 

İsmail Şengün Haydar Koyuncu 
Denizli Konya 

Ertuğrul Gökgün Rıfat Bayazıt 
Aydın Kahramanmaraş 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKAM KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. 
önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı 

efendim? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Daha 
evvel arz edildi efendim. 

BAŞKAN — Evet konuştunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi yazılı olduğu şekliyle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde 
kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 7 nci maddo kabul edilmiştir. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkanım, oyumun rengini belirtmek için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Oyunun rengini belirtmek üzere bir 
lehte, bir aleyhte söz vereceğim. 

Aleyhte, buyurun Sayın Bozkuft. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu yasaya niçin 
aleyhte oy kullanacağımızı arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. Gerekçelerimizi mümkün mertebe kısa 
cümlelerle arz edip, fazlaca vaktinizi almamaya gay
ret göstereceğim. 

Bu yasanın sevk edilmesinde Hükümet tarafından 
gösterilen gerekçe, fiyat artışları ve enflasyon nede
niyle daha önce Finansman Kanununda yer alan ver
gi tablolarının, fiyat artışları ve enflasyon nedeniyle 
aşırı bir erozyona uğradığıdır. Eğer, daha evvel Fi
nansman Kanununda yer alan vergi dilimleri, vergi 
tabloları, vergi nispetleri aşırı fiyat artışları ve enf
lasyon nedeniyle erozyona uğruyorta, bundan sonra
ki düzenlemelerin, âdeta fiyat artışları ve enflasyon
la bir paralellik gösterecek biçimde tespiti gerekir. 
Oysa Hükümet, değer esası değil, Ağırlık esasım orta
ya koymakla, kabul etmekle, âdeta bu kanun tasa-
r»«u sevk etmekteki amacını kaybetmiş bulunmak
tadır. Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak olan fiyat 
artışları ve enflasyon, yeniden bir kanun tasarısı 
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şevkini gerekli hale getirecek; yani Hükümet gerek
çesi doğrultusunda bir tavrı ortaya koymadığı için, 
biz bu konuda Yüce Meclis, olarak yeniden bir ta
sarıyı önümüzdeki yıllarda değerlendirmek durumun
da kalacağız. Bu getiriliş gerekçesine aykırı bir yön
temdir, oysa değer esası kabul edilmiş olsaydı, Hü
kümet bugünkü gerekçeyi bundan sonra ortaya çık
mayacak biçimde ortadan kaldırmış olurdu; bu bir. 

2. Bizim ve diğer muhalefet partisinin, özellikle 
şoför esnafının vergi dışı bırakılmasına ilişkin ver
miş olduğumuz değişiklik önergeleri ve yapmış oldu
ğumuz konuşmalarda, bu hususta özenle üzerinde 
durmuş olmamıza rağmen, benimsenmemiş olması, 
aleyhte oy kullanmamıza bir vesile teşkil etmektedir. 

öte yandan, bu tasarıyla taşıt alım vergisi içeri
sinde köylünün alacağı traktör için de yüksek sayı
labilecek bir vergi öngörülmektedir. Köylünün tohu
munu pahalıya vereceksin, köylünün kullandığı ta
rım alet ve edevatı, zaten Katma Değer Vergisi ne
deniyle artan ölçüde bir fiyatla köylünün eline geç
mek durumunda kalacak, gübreden Devletin süb
vansiyonunu çekeceksin, mütemadiyen köylünün gir
dilerini artırıcı istikamette bir tavır takınacak ve bu
nu gübrede aşırı boyutlarda ortaya koyacaksın; daha 
sonra köylünün girdilerinin artmış olmasına karşın, 
tespit etmiş olduğun taban fiyatlarında gayet düşük 
bir rakam tespit edecek ve köylünün artan girdileri
ni göz önünde bulundurmayacaksın; bu bizim kabul 
edebileceğimiz bir anlayış değildir. Bu nedenle de 
biz, tasarıya aleyhte oy kullanmak durumundayız. 

Kaldı ki, biraz evvel görüşmüş olduğumuz motor
lu taşıt vergilerinin, bugün tespit edilmiş bulunan ver
gi tablolarının, beş katına kadar Bakanlar Kurulu 
kararıyla artırılmasına ilişkin maddesinde, arz etti
ğimiz veçhile ve diğer muhalefet partisinden arka
daşlarımızın da ısrarla bu konuyu vurgulamalarına 
rağmen, Anayasanın, mali yüklerin, verginin ancak 
kanunla konuUbiIeceği, kanunla değiştirilebileceği ve 
kanunla ortadan kaldırılabileceğine ilişkin 73 üncü 
maddesinin genel havasını, tabir caizse, görmemez-
İifcten gelip, Bakanlar Kuruluna, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kullanması gereken bir yetkiyi vere
ceksin; bu da bizim kanun tasarısına aleyhte oy kul
lanmamızı gerektirecek bir durumdur. 

Arz etmeye çalıştığımız bu sebepler nedeniyle biz, 
sevk e~dilen Finansman Kanununda değişiklik yapıl
masına ilişkin bu tasarıya kırmızı oy kullanacağız. 

Saygıyla Yüce Meclise arz ederim. <HP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oy

lamanın oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın 
milletvekilleri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, se
çim çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak 
suretiyle oylarını kullanabilirler, Oyunun rengini yaz
mak şarttır. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

4. — 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaalrı ve Av Bıçaklarının Ya
pımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/616) 
(S. Sayısı : 179) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu oylama de
vam ederken, bir maddelik bir kanun tasarısı var, 
4 üncü sıradaki tasarı, bu tasarıya geçiyoruz. 

4 üncü sırada; 2521 sayJîı Avda ve Sporda Kul-
lunaılan Tüfekler, Nişan Tabancaları, Av Bıçakları
nın Yapımı, Alımı, Satıma, Bulundurulmasına Dair 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı, yer almaktadır. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler. - Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Ni
şan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Ahmı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇÎCt MADDE 2. — Yivsiz av tüfeği sahibi 
olup da Kanunun geçici 2 nci ve ek geçici 1 inci mad
delerinde belirtilen süreler içinde vali veya kayma
kamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayan-

J (1) 179 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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lar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, itibaren altı ay 
içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara 
uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini 
av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği 
belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapıl
maz. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce hakların
da 13 üncü madde uyarınca takibatla başlanıllımış ol
ması halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz 
edilmemiş mahkûmiyet kararları infaz edilmez ve 
kanunî sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmiyet hü
kümlerine ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. 
Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili merci
lere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine 
geri verilir. 

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

Soru sormak isteyen var mı? 
Buyurun Savın Bayazıt 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, bu bir af niteliğindedir. Silahlar hakkında 
böyle münferit bir af getirilemez. Sayın Hükümet 
diğerleri hakkında da getirir. Acaba niçin istisnaî şe
kilde bunu getirmişlerdir? Sayın Bakandan bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan1. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

{Erzincan) — Sayın Başkanım, bu madde açık. Bu
günün şartları böyle bir kanunun hazırlanmasını ve 
Yüce Meclise şevkini gerektirmiş ve bu nedenle hu
zurlarınıza getirilmiştir. Belki ileride sayın milletve
kilinin arzu ettiği veyahut düşündüğü şekilde bir 
başka tasarı Meclisin huzuruna getirilebilir. Bu hu
susta başka da açıklamak icap eden bir konu yok
tur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi bu yazılı olduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci 
madde kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Bundan önceki tasarıda oyunu kullanmayan var 

mı efendim? Oyunu kullanmayanlar lütfen kullansın
lar efendim. 

Görüşmekte olduğumuz tasarının tümü üzerinde 
oyunun rengini belli etmek üzere konuşmak isteyen 
var mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Bundan önceki oylamanın sonuçlarını tasnif için 
kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasnif için 

bir süre daha zamana ihtiyacımız var. Çalışma sü
remiz de henüz dolmamıştır, gündemdeki diğer ka
nun tasarısına geçebiliriz. 

5. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/554) (S. Sa
yısı : 184) (1) 

BAŞKAN •— 5 inci sıradaki, Taşınmaz Mal Zil
yetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısına geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Raporun okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?.. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit, tümü üze

rinde söz istiyorsunuz. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Şahsınız adına mı, grup adına mı?.. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 

Grup Başkanvekiliyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, çünkü iki türlü de olabili

yor! 

(1) 184 S. Sayılı Basmayazı .Tutanağa eklidir. 
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M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) —Orup 
adına efendim. 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyorsunuz Sayın 
Bâyezit, buyurun. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sü
re daha uzun olduğu için efendim. 

HP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZÎT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Türkiye'nin, özellikle kırsal kesiminde asayiş so
runlarının başında gelen gayrimenkullere tecavüzün 
define dair bir mevzuatı görüşmek, kanımca en önemli 
bir konu olduğu için söz aldım. Yoksa, bir şartlanma
nın dışında, yasanın bu şekilde geçeceğini peşinen he
pimiz biliyoruz. Ancak, bu yasayı, bunun öncelerini, 
ikame edildikleri yasaları (231 Ti ve 5917'yi), 30 yıllık 
meslek hayatında aşağı yukarı her gün uygulamış bir 
arkadaşınız olarak, tasarıda tespit ettiğim bazı teknik 
noktaları arz etmek istiyorum ve bu konuda hazırlan
mış önergelerim de var; ancak önergeleri Başkanlık 
makamına takdim etmiyorum. Benim arz ettiğim nok
ta, iktidar partisi milletvekilleri arkadaşlarımca tensip 
buyurulursa, açık önergeyi kendilerine takdim ederim, 
imzalasınlar, versinler, önerge kabul edilsin ve hakika
ten benim değerlendirmeme göre deiğştirilmesi gereken 
bazı noktaları değiştirelim. 

Sayın Başkan, J dnci madde, eski kanunlardan da
ha açık ve daha geniş bir ifade taşıyor. Ancak, anla
mı bir parça amaç ve kapsamını yansıtmıyor ve içeri
sinde imla düşüklüklerinden önce, fikir düşüklükleri 
var. özellikle birini vurgulamak istiyorum : «kamu 
kurumlan ve kuruluşları veya bunlar tarafından ida
re olunan» demiş, kalmış. Ona mutlaka bir şeyin ila
ve edilmesi gerekiyor ve bir de, «Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olan sahipsiz yerlere» derken, bu
nun yanına, belediyelerin de katılması gerekir; çünkü 
Belediyeler Kanununun 159 uncu maddesi, bazı sahip
siz yerleri belediyelerin hüküm ve tasarrufuna bırak
mıştır, Bunu, bu kanunda bu şekliyle kabul edersek, 
istisna etmiş oluyoruz. Ben aynı fikri ifade eden yeni 
bir metin hazırladım, tensip edilirse, arkadaşlar bu 
önergeyi versinler. 

İkinci konu; özellikle başvuru süresi hakkında. 4 
üncü madde, 60 günlük bir ıttıla süresi ve 1 yıllık da 
fiilin vukuu süresini kapsıyor; eski kanunda da olan 
hir hüküm, 90 gündü, 60 güne indiriliyor. Ancak, bu 
maddenin sonunda, «Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan yerlere veya menfaati umuma ait olan 
taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde 
süre aranmaz» deniyor. Arkadaşlar, bu hüküm ilk oku-
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• nuşta belki kamu yararı açısından cazip gelebilir; ama 
I bu hüküm burada kaldıkça, bu kanunun amacı olan 
I asayişi temin etmek, kavgaları önlemek maksadı hiç-
I bir zaman gerçekleşmez, özellikle Anadolu'da sürer gi-
I der, tezvirata yol açılır. Bu nedenle, Devletin hüküm 
I ve tasarrufundaki sahipsiz yerler hakikaten başkaları-
I na peşkeş çekilerek kullanılmasın; ama kanun bir idarî 
I tedbir öngördüğü cihetle, mutlaka ve mutlaka azamî 
I süreye bağlanması ve müracaatın bir yıllık süreyle tah-
I dit edilmesi gerekir. 60 günlük ıttıla süresini burada 
I göz önüne almayalım, haklıdır; ama adliye mahkeme-
I leri mevcutken ilanihaye idareye bu konuda karar ve-
I rebilmek, meseleye el atabilmek yetkisini tanımak, ka-
I nımca - bu kanunu hazırlayan Bakanlığımın yetkilileri 
I ve Komisyon mazur görsünler - kanunun amacıyla çe-
I lişki arz eden bir tedbir olmuştur. Bu nedenle, tensip 
I edilirse, Devletin hüküm ve tasarrufundaki bu yerler 
I için fiilin vukuundan itibaren bir yıllık sürenin kabul 
I edilmesi icap eder kanısındayım. 

I 5 inci maddenin son fıkrası var. Bu fıkrada, «Eğer 
I ilçeler ve iller arasında sınır anlaşmazlığı var ise, ka-
I rar verecek kaymakam veya valiyi bir üst makam ola-
I rak vali veya, İçişleri Bakanı belirler» diye bir hüküm 
I var. 

I Arkadaşlar, sınır anlaşmazlığının oluşu, sınırın ol-
I maması demek değildir, sınır vardır yine. Çünkü, bu-
I radaki köy sınırı değil, ilçe sınırı, il sınırıdır. Sınır var-
I dır, bellidir; ama onda bir anlaşmazlık çıkmıştır. Siz 
I eğer, anlaşmazlık var diye yetkili kaymakam veya va-
I liyi tayin ettirme prosedürünü benimserseniz, o zaman 
I bu sınır hakkında nihaî karar verecek olan mercii pe-
I şin bir tasarrufa mecbur etmiş olursunuz. Eğer uygun 
I görülürse, bu fıkranın metinden çıkarılmasını önermek-
I teyim. 

I Yine, soruşturma memuruna yemin verme yetkisi 
I tanınmamıştır. Anayasamız yemin müessesesini yar-
I gı içinde mütalaa etmemiş; sadece hâkime bırakma-
I mıştır yemin müessesesini. Evet, yemin kutsal bir mü-
I essesedir ama, buradaki tahkikatın önemi, bundan da-
I ha mühim olarak, uygulamada fiilen yemin verdiril-
I diği - Bu noktayı vurgulamak istiyorum - 5917'nin 
I bütün tahkikatlarında, o tahkikata muhatap olan şah-
I sın değer yargılarına göre - lütfen bu kelimeyi de de-
I ğerlendirin - münasip mahallî yemin verilir arkadaş-
I 1ar. Bu yemin fiilen verilir. Eğer biz yasamıza, Hu-
I kuk Muhakemeleri Usulü Kanununun öngördüğü ye-
I min verme şartını ve yetkisini soruşturma memuruna 
I getirip tanıyacak olursak, hem tahkikatın daha sela-
I metle neticelenmesini ve hem de uygulamadaki kanun-
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suz bazı noktaları ortadan kaldırmış oluruz. Yemin 
müessesesinin yasaya derci icap eder kanısındayım. 

En önemli konu; 13 ve 14 üncü maddelerdeki çe
lişkidir. 13 üncü madde, idarî makamın tasarrufuna 
karşı açılan bir idarî davada, yürütmenin durdurul
ması kararı verilemeyeceğini öngörmektedir ve buna 
haklı olarak, maddenin gerekçesi içerisinde «Bir asa
yiş tedbiridir, alınmıştır. Binaenaleyh, bunun üzerinde 
tekrar idarî mahkeme bir yürütmenin durdurulması 
kararı vermesin» demektedir. Ama, bu espri 14 üncü 
maddede gösterilmemektedir. 14 üncü maddede, mü
cerret dava açılmış olması - dikkat buyurun - teca
vüzü men edilen şahsın mücerret dava açmış olması, 
idarenin el çekmesini gerektiren bir husustur. 

Anadolu'daki bazı yetkili mercilerin karşılıklı iliş
kilerine hâkim olan özellikleri - arkadaşlarımız Ana
dolu'daki bu havayı değerlendirsinler lütfen - göz önü
ne aldığımızda, 14 üncü maddenin metinden çıkarıl
ması, kaymakamın veya valinin idarî bir tasarrufla 
men etmiş olduğu bir gayrimenkul hakkında mahke
me son sözünü söylemeden bu tasarrufun yok sayıl
maması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Eğer biz, 
gerek ihtiyatî tedbir yoluyla ve gerekse - daha ağırı -
mücerret dava açma yoluyla idarî makamın kararını 
fiilen geçersiz bir hale getirecek olursak, şu kanun 
tasarısını kabul etmekle özlediğimiz, benimsediğimiz 
asayişi temin etme endişemiz gerçekleşmemiş olur, da
ha çok asayişi bozucu haller meydana gelir. 

Bu itibarla, adliye mahkemelerinin bu kararlar kar
şısında son sözü söylemeden önce herhangi bir tasar
rufta bulunmamalarının yurt gerçeklerine, Anadolu 
gerçeklerine uygun olduğu kanısındayım. Bunu da 
takdirlerinize sunuyorum. 

Bu kanun tasarısıyla yeni bir şey getirilmiyor, es
ki kanunda bazı değişiklikler yapılıyor. Bu tasarı, 
Sayın Hükümetin hazırlamış olduğu yeni bir tasarı 
olsaydı, içinde ve maddelerinin altında bazı nokta
lan aramak, bulmak, çıkarmak mümkün olabilirdi. 
Fakat bu tasarı teknik bir tasarı, memleketin sosyal 
şartlarının gerektirdiği bir tasan, özellikle bugünkü 
miras hükümleri muvacehesinde çok zorunlu bir ta-
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sarı; ancak arz ettiğim bazı önemli noktaların, özel
likle adliye mahkemelerinin, idarenin kararlarını hü
kümsüz hale getirecek müdahalesinin kanun tasarısın
dan çıkarılması gerektiği kanısındayım, 

Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
3. — 1318 Sayılı Finansman Kanununda Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı : 178) (De* 
vam) 

BAŞKAN — 1318 Sayılı Finansman Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının oy
lama sonuçlarını arz ediyorum : 

Oy sayısı : 292 
Kabul : 164 
Ret : 128 

Böylece kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır. 

5. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/554) (S. Sa
yısı : 184) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi görüşmekte olduğumuz tasa
rının tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmek isteyen var mı? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylayacağım, ondan sonra 
da çalışma süremiz dolacağı için çalışmamıza nihayet 
vereceğim. 

Görüşmekte olduğumuz tasarının maddelerine ge
çilmesini oylarınıza, sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Çalışma süremiz dolmak üzeredir, bu nedenle 
maddelere devam etmiyorum. 

Sözlü sorularla gündemde bulunan ve gündeme 
girecek olan kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla gö
rüşmek için 4 Aralık 1984 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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VI.— SORULAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Sivil Savunma ve olağanüstü hal mevzuatının 
birleştirilmesine ilişkin Millî Savunma ve İçişleri ba
kanlarından sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/228) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma ve İçişleri 

bakanları tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Gerek sivil savunma gerekse olağanüs- I 

tü hal mevzuatı «yasa, yönetmelik, tüzükler» çok çe- I 
şiüi ve karmaşık olduğundan bütün bu ilgili mev- I 
zuatı gözden geçirip hır yasa halinde toplamayı ya
rarlı bulur musunuz? | 

Soru 2. Halihazır mevzuata göre kurulu teşki
latların günün koşullarını da göz önüne alarak bazı 
uygulama yapmalarını ve deneyimlerini yinelemelerini 
yararlı bulur musunuz? I 

Soru 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil sa
vunma örgütleri ve araç-gereç eksikleri saptanmış 
mıdır? Saptanmış ise giderilmiş midir? j 

Soru 4. özel kurum ve kuruluşlar da bu gibi 
örgüt - araç - gereç eksiklerini gözden geçirmekte mi- i 
dir? Bunlar üzerinde bu konuda denetimler sürdürül- | 
mekte midir? 

T.C. I 
Mülî Savunma Bakanlığı 29 Kasım 1984 I 

Kanun : 1984/870-NG 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Mecliııi Başkanlığına 
ilgi : (a) T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 5 Ka

sım 1984 tarihli ve 7/228-2151/08333 sayılı yazısı. 
(b) içişleri Bakanlığının 19.11.1984 tarihli ve 

Svl. Sav. Gn. Md. Pl. Koor. 811-1.1/84/234 sayılı ya
zısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sivil savunma ve olağan
üstü hal mevzuatımn birleştirilmesi ve uygulaması 
konusunda yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Anayasanın 121 inci maddesinin öngörmesi 
üzerine çıkartılan 25.10.1983 tarihli ve 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Kanunu tabiî afet, tehlikeli salgın | 
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VE CEVAPLAR 

hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve Anayasa ile 
kurulan bir demokrasi düzenini veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şid
det hareketlerine ait ciddî belirtilenin ortaya çıkması 
veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî 
şekilde bozulması hallerini düzenlemektedir. Bilindi
ği gibi Olağanüstü Hal Kanunu, 1 yıl 1 ay önce yü
rürlüğe girmesi nedeniyle henüz yeterli uygulaması 
yapılamadığından bu aşamada kapsamlı bir değişik
liğe ihtiyaç duyulmamaktadu*. Ancak yakın geçmiş
teki uygulamanın değerlendirilmesi ile 1411.1984 ta
rihli ve 3076 sayılı Kanunla 11 inci maddesine 3 bent 
ve ayrıca 1 madde eklenmiştir. Ayrıca bu Kanunun 
öngördüğü düzenleyici işlemler yürürlüğe sokulmakta
dır. Nitekim, «Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroları
nın Kuruluş ve Görevleri ile ilgili Yükümlülüklerin 
Karşılığının Tespit ve ödenmesi Hakkında Yönet
melik» 8 Mart 1984 tarihli ve 18335 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Keza 
hazırlanan «Olağanüstü Hal Uygulamaları Yönerge
sinin, yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtile
rin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle ka
mu düzeninin ciddî şekilde bozulması üzerine olağan
üstü hal ilan edilmesi, tabiî afet sebebiyle olağanüstü 
hal Alan edilmesi, tehlikeli salgın hastalıklar sebebiy
le olağanüstü hal ilan edilmesi ile ilgili bölümleri yü
rürlüğe girmiş olup ağır ekonomik bunalım sebebiyle 
olağanüstü hal ilan edilmesi ile ilgili bölümün hazır
lık çalışmaları devam etmektedir. 

2. Sivil savunma ise, düşman taarruzlarında, ta
biî afetlerde ve büyük yangınlarda halkın can ve mal 
kaybını en aza indirmek, önemli resmî ve özel tesis 
ve teşekküllerin korunması, yurt savunmasının sivil 
halk tarafından desteklenmesinin sağlanması, cephe 
gerisi maneviyatın korunması amacıyla yapılacak ko
ruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir. Bu haliy
le 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu daha ziyade sa
vaşa yönelik hazırlık ve teşkilatları içerdiği dikkati 
çekmektedir. Sivil savunmanın görev alanına giren 
hizmet ve faaliyetler kanunla birlikte.tüzük ve yönet
meliklerle düzenlenmiş durumdadır. 

3. Diğer kanunda olduğu gibi bu Kanunun da 
uygulayıcısı olan içişleri Bakanlığı mevzuat değişik
liğini en iyi takdir edecek durumdadır. Yeterli de
neyimlere ve verilere sahip içişleri Bakanlığınca da 
uygun bulunduğu takdirde, Sivil Müdafaa Kanunun
da ortaya konulan ve Sivil Savunma hizmetlerini yü
rütmekten sorumlu teşkillerin; 
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a) Tabiî afet, salgın hastalık, seferberlik ve sa
vaş hallerinde, Silahlı Kuvvetlerin aslî görevlerini 
engellemeyecek, 

b) Mevzuattaki dublikasyonları giderecek, 
c) Anayasa ve Olağanüstü Hal Kanunları çer

çevesinde bütün yurt sathında etkili olacak, 
d) Mahallî sivil savunma teşkillerinin önceden 

planlama, eğitim ve hazırlıklarına yön verecek, 
e) Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edi

len ihtiyaç fazlası askerlik yükümlülüklerinin kamu 
kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerini öngö
ren Kanun yürürlüğe sokulduğunda, kapsam dahilin
deki yükümlülerden yararlanmayı da dikkate alacak 
tarzda yeniden örgütlenmelerinin gerekli olduğu de-
ğerlendirilmektedu\ 

4. Bu amaçla; her iki kanunun birleştirilmesi ye
rine; uygulayıcı içişleri Bakanlığınca da uygun gö
rüldüğü takdirde, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu
nun savaş haline ilaveten, olağanüstü hal uygulama
ları ile 3 üncü maddede belirtilen hususların gerekle
rini de karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir. 

5. Yazılı soru önergesindeki uygulama ile ilgili 
diğer sorulara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının ilgi 
(b) yazısındaki görüşlerine iştirak edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Zeki Yavuztünk 

Millî Savunma Bakanı 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, üç yıllık 
eğitim enstitülerinin 1981 yılı yaz ve güz dönemi 
mezunlarına yedeksubaylık hakkı tanınmasına ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk' 
ün yazılı cevabı (7/237) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica eder, 
saygılar sunarım. 

Edip özgenç 
içel Milletvekili 

31.12.1980 tarihine kadar 3 yıllık eğitim enstitüle
rinden mezun olan öğretmenler, yedeksubaylık hak
kını kazanarak 4 aylık kısa dönem askerlik hizme
tinden istifade etmelerine rağmen, bir veya daha faz
la dersten kalarak, birkaç aylık gecikme ile 1981 yılı 
yaz ve güz döneminde mezun olan öğretmenlere bu 
hak tanınmamıştır. Bu durumda bulunan pek çok öğ
retmen, askerliklerini 31 yaşlarına kadar erteletmiş bu
lunmaktadırlar. 

Bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için : 

1. Bu durumda bulunan kaç öğretmen vardır? 
2. Bu öğretmenlerin de, 1980 yılında mezun olan 

arkadaşları gibi, yedeksubaylık hakkından istifade 
ettirilmeleri düşünülüyor mu? 

3. Düşünülüyor ise ne gibi çalışmalar yapılmak
tadır? 

T.C. 
Millî Gavumma Bakanlığı 27.11.1984 

ASAL : 4400-533-84 
Er İşi. Ş. özel Işl. Ks. 

Konu : Üç yıllık Eğitim Enstitüsü mezunları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: (a) 1076 sayılı Kanun. 
(b) 2440 sayılı Kanun. 
(c) T.B.M.M. Başkanlığının 8 Kasım 1984 gün 

ve 7/237-2136/08243 sayılı yazısı. 
(d) 2338 sayılı Kanun. 
1. İçel Milletvekili Sayın Edip özgenç tarafın

dan sorulan ve ilgi (c) yazısıyla, M.S.B. lığına gön
derilen «Üç Yıllık Eğitim Enstitülerinin 1981 Yaz ve 
Güz Dönemi Mezunlarına Yedeksu'baylık Hakkı Ta
nınmasına» ile ilgili soru önergesi cevabı aşağıya çı
karılmıştır. 

a) Bilindiği üzere, İlgi (b) Kanun üç yıllık Eği
tim Enstitülerinden 31 Aralık 198Q tarihine kadar 
mezun olanlara yedeksubaylık ve 4 aylık askerlik 
hizmetinden istifade imkânını vermiştir. Kanunun 
öngördüğü şart 31 Aralık 1980 tarihinden önce bu 
okullardan mezun olmaktır. 

Soru önergesinde 'belirtildiği şekilde, birkaç ay
lık gecikmeyle de olsa bu târihten sonra ımezun olan
lara, kanun bu hakkı vermemektedir. 

<b) Bu durumda bulunan öğretmen sayısı hak
kında, M.SJB. lığında bir bilgi yoktur. Bu bilgiler, 
ancak Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında bu
lunabilir. 

2. Bu öğretmenlere, 31 Aralık 1980 'tarihinden 
önce mezun olan arkadaşları gibi 4 aylık kısa dönem 
askerlik yaptırılması ilgi (*b) kanun, yedeksubaylık 
hakkı verilmesinde ilgi (d) kanun muvacehesinde 
mümkün görülmediğinden, şu anda bu konuda Ba
kanlığımızca herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakanı 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu' 
nun, Erzurum - Narman İlçesine bağlı bazı köyleri 
kapsayan grup köy içme suyu çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/247) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılanımla, 

H M Natbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. 1977 yılında ihalesi yapılmış olan Er
zurum îlinin Narman tlçesinin Kışlaköy, Kilimli, 
Mahmutçavuş, Çiftlik (Necip'bey) ve Şose köyleri 
grup köy içme suyu işi bitirilerdk, 'bütün ünitelere 
verilmiş midir?. 

Soru 2. Bu iş için yapılan ihaleden dolayı yap
tırılan tetkik ve idarî yönlerden inceleme bitirilmiş 

midir?. 
•Soru 3. Bitirilmiş ise sonuç ne olmuştur?. 

T.C. 
Tarım Orman ve 29.11.1984 

Köy İşleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-1591 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. K.K.K. Dai. Bşk. lığının 12 Ka
sım 1984 tarih ve 7/247-2218/08518 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu tarafın
dan Ba'kanlığıma yöneltilen «Erzurum - Narman İl
çesine bağlı 'bazı köyleri içine alan grup köy içme su
yu» hakkındaki yazılı soru Önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanı 
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Erzurum Millet vekili Sayın H'itoii Nalbamtoğlu'nun 
Yazılı Sdru önergesinin Cevabı 

Cevap : Erzurum - Narman - Mahmutçavuş - Kış
laköy - Kilimli - Çiftlik ve Şose grup köyleri içme-
suyu inşaatı ikmal edilerek 1 Kasım 1984 tarihinde 
bahis konusu köylere teslim edilmiştir. 

Bu işle ilgili inceleme devam etmektedir. 
Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tek tip fatura bastırılmasına ilişkin sorusu ve Mali
ye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'în yazılı cevabı (7/250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisü Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Maliye ve Gümrük Ba
kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Piyasada kullanılan faturalar mükellef
ler tarafından bastırılmaktadır. Halbuki Vergi Usul 
Kanununun 257 nci maddesi Bakanlığınıza tek tip 
fatura basma yetkisi vermiştir. Şimdiye kadar neden 
bu konu ele alınıp tek tip fatura 'bastırılımamıştır?. 

Soru 2. Hele Katma Değer Vergisi Kanunu da 
çıktığına göre fatura şekil ve 'biçimlerini düzenleyerek 
tek tip fatura 'basımı daha uygun olmayacak mı?. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 27.11.1984 

GBXJ : VUK. 2/24489-2441 
78 263 

Türkiye Büyük: Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.11.1984 tarih ve 7/250, 2221/08521 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesinde, 
faturaların şimdiye kadar neden tefe tip olarak bastı-
rılımadığı ve Katma Değer Vergisi Kanunu uygulama
sı açısından tek tip fatura bastırılmasının uygun olup 
olmayacağı sorulmaktadır. 
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Faturaların Bakanlığımızca 'basım ve dağıtımının 
yapılması konusu, ötedenberi Vergi Kanunlarının de
ğişiklik çalışmalarında gündeme gelmiş ve bunu sağ
lamak amacıyla bir ara Değerli Kâğıtlar Kanunu kap
samına alınmış, bir yıllık bondrol uygulamasından 
sonra basım ve dağıtımında fiilî imkânsızlıklarla kar
şılaşıldığından Değerli Kâğıtlar kapsamından çıkartıl
mıştır. 

öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 257 not maddesinde, 2791 sayılı Kanunun 
5 inci maddesiyle yapılan değişiklikle, Vergi Usul 
Kanununa göre tutulacak defter ve düzenlenecek bel
geler için bedeli mukabilinde basıp dağıtma veya 
üçüncü şahıslara bastırıp dağıttırma yetkisi Bakanlığı
mıza tanınmıştır. 

Katma Değer Vergisi Kanununun uygulaması da 
göz önüne alınarak söz konusu yetkinin en isabetli 
bir şekilde kullanılması amacıyla çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun iller itiba
riyle süt alımındaki miktar ve fiyat farklarına ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman Köy İşleri Bakanı H. Hüs
nü D oğan'ın yazdı cevabı (7/256) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. T. Süt Kurumunun 1984 yılında aylar 

'itibariyle birçok vilayetimizde aylar itibariyle uygu
ladıkları ı% 3,5 yağlı çiğ inek sütü alım taban fiyat
ları örneğin Eylül ayında 60 ile 80 TL./litre arasında 
değişmektedir. Bu fiyatları her ilde eşitlemek suretiy
le eşit (emek ve ürüne) eşit fiyata uygulanamaz mı?. 

Soru 2. Ayrı illerde ayn fiyat uygulaması çok fi
yat verilen ildeki üreticiye kaynak aktarımı değil mi
dir?. Bu kaynak aktaranı kalkınmada öncelikli yöre 
halkı lehine uygulanacağı yerde (çünkü tek geçim kay
nağı hayvancılıktır) neden tersine yapılmaktadır (ör
neğin Muş tünde veya Yüksekovada 60 TL/Ktre, İs
tanbul'da 80 TL./Utre) 

Sora 3. T. Süt Kurumu fabrikalarının 1984 yı
lında aylar itibariyle aldıkları süt miktarlarında bu 

fiyat farklılığında etkisi var mıdır?, (örneğin İstan
bul fabrikası Temmuz 1984'te 1.728.000 litre süt al
mışken Muş fabrikası 86.400 litre süt alabilmiştir.) 

Soru 4. T. Süt Endüstrisi Kunımunun Erzu-
rumun Hınıs, Tekman, Karayazı ilçelerinden her bi
rinde veya birinde ve İspir İlçesinde bir fabrika kurul
ması için yöre halkı ile kooperatif veya şirket kurul
ması konusunda bir teşebbüsü olmuş mudur?. 

Soru 5. Bu ilçelerin sütlerinin toplanması için 
süt toplama merkezi teşkilini 1985 yılı için planlanma
sını uygun bulur musunuz?. 

T.C. 
Tarım Orman ve 29.11.1984 

Köy, İşleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM - 2-1592 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K.K. Pal. Bşk. lığının 12 Kasım 

1984 tarih ve 7/256-2227/08527 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen «Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumunun iller itibariyle süt alımındaki miktar ve 
fiyat farkları» hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Cevap 1. Mevzuat gereği kârlı çalışmakla yü
kümlü bulunan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, çiğ 
süt alan taban fiyatlarının tespitinde yöredeki piya
sa fiyatları, işletmede üretilen mamüHerin çeşitleri ve 
bu mamullerin maliyetleri, üretilen mamullerin pa
zarlama imkânı ve sürelerini dikkate almaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kurulu 
bulunan fabrikaların ürettikleri beyaz ve kaşar pey
nirlerin mevzuat ve işin tekniği gereği üretimi mütea
kip 2-3 ay olgunlaşmaya terk edilmektedir. Dolayı
sıyla, bu mamullerin üretimi maksadı ile satın alı
nan süt için ödenen para, asgarî 2-3 aylık bir zaman 
sonunda 'geriye dönebilmekteddır. 

Ayrıca bahis konusu mamullerin satışında da, 
çok ilkel şartlarda, gerekli olgunluk süresi beklenil
meden ve düşük maliyette çalışan mandıralarla reka
bet etmek durumunda kalınmaktadır. 
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İstanbul, İzmir, Ankara gibi fabrikalarda ise ağır
lıklı üretim pastörize içme sütü ve yoğurda dayan
maktadır. Bu mamuller hemen paraya çevrilebilmekte 
ve kâr marjları da daha yüksektir. 

Bu sebeplerden dolayı bütün fabrikalarda süt alım
larında aynı taban fiyatının tatbiki uygun olmamak
tadır. Aynı taban fiyatın uygulanması durumunda 
ibazı fabrikalarda daha az süt alımı, bazı fabrikalar
da ise üretilen mamullerin maliyetinin daha da art
ması gibi durumla karşılaşılmaktadır. 

Cevap 2. T.S.E.K. Kalkınmada öncelikli iller
deki süt hayvancılığını geliştirmek amacıyla önceki 
yıllarda büyük gayret göstermiş ve diğer bölgelere 
göre daha yüksek çiğ süt alım ta'ban fiyatı uygula
mıştır. Ancak zaman 'içerisinde sübvansiyonun kaldı
rılması, kurumun kendi yağı ile kavrulması mecburi
yetini hâsıl etmiş ve çiğ süt alım- ta'ban fiyatının tes
pitinde değişiklik yapılması zorunda kalınmıştır. 

Cevap 3. Alınan çiğ süt miktarında, şüphesizk'i 
uygulanan çiğ süt alım ta'ban fiyatının rolü olmakta
dır. Ancak çiğ süt alım miktarına tesir eden tek fak
tör fiyat değildir. 1 inci ve 2 nci cevaplamda belirtilen 
birçok faktör daha etkili olmaktadır. 

Cevap 4. TiS.E.K.'nın Erzurum - Hınıs - Tek
man - Karayazı İlçelerinden her birinde veya birin
de ve ispir ilçesinde 'bir fabrika kurulması için yöre 
halkı ile kooperatif veya şirket kurulması konusunda 
bir teşebbüsü olmamıştır. Kurumun görevleri arasın
da böyle bir husus 'bulunmamaktadır. 

Cevap 5. Kuruma bağlı mevcut süt toplama mer
kezleri seyyar olduklarından bunların, süt alımının 
azalması durumunda başka yerlere kaydırılmaları 
mümkün olmaktadır. 1985 yılı liçerisinde de mevcut 
süt toplama merkezlerinde süt alımının azalması ve 
•bahis konusu yerlerde süt temin edilebilmesi halinde 
'bazk süt toplama merkezlerinin oralara kaydırılmaları 
imkân dahilindedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanı 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
mm, 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince kurulmuş 
olan fona ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(71257) (1) 

(1) NOT : Soru cevabına ekli cetveller yayımla-
namamjştır, (7/257) esas numaralı dosyasındadır. 
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j Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy işle

ri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

kaygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 

17.10.1984 tarih 2924 sayılı Orman Köylerinin Kal- ' 
kındırılmasının Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ge
reğince elde edilen gelirlerden 6831 sayılı Orman Ka-

I nununun Ek 3 üncü maddesi gereğince kurulan fona 
1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında ne kadar para ya
tırılmıştır?. 

Soru 2. 'Bu fondan, bu dört yılda, yıl be yıl, or
man köyleri halkının desteklenmesine ilişkin ne ka
dar sarflar yapılmıştır?. 

Soru 3. Bu sarflar hangi illerde, hangi köylerde 
ve hangi konularda yapılmıştır?. 

Soru 4. 2924 sayılı Kanuna göre yapılacak gi
derlerin fondan karşılanması ile giderlerin fon hesap
larına aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleye
cek yönetmeliklerden bir adedi gönderilebilir mü?. 

T. C. 
Tarım Orman ve 29.11.1984 

Köy İşleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM - 2-1593 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

ilgi : Gen. Sek. K.K. Da. Bşk. lığının 12 Kasım 
1984 tarih ve 7/257-2228/08528 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «6831 sayılı Orman Ka-

[ nunu gereğince kurulmuş olan fon» hakkındaki yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili iSayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Cevap : 1. 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 
17.10.1984 tarih ve 2924 sayılı «Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi» hakkındaki kanu
nun, 21 "inci maddesıinin amir hükmü gereğince ha-

I zırianması gerekli yönetmelik taslağı igili makamla-
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irin incelemesinle sunulmuştur. Bahis konusu yönet- | 
melik henüz yürürlüğe girmediğinden 6831 sayılı Or
man Kanununun ek 3 üncü maddesi gereğince te
sis edilen «Orman Köylüleri Kalkınma Fonuna» 2924 
sayılı Kanunda yer alan gelirlerden herhangi bir pa
ra intikal etmemiştir. 

Cevap 2. 2-6831 sayılı Orman Kanunu ek 3 ün
cü maddesi ile 1974 yılında teşkil edilen «Orman Köy
lüleri Kalkınma Fonundan» tanzim edilen ilçe kal
kınma planları doğrultusunda; Orman Köylülerine ve 
Onman Köy Kalkınma Kooperatiflerine, ferdî ve 45 
ilin muhtelif ilçelerinde 301 adet Orman Köy Kalkın
ma Kooperatifine (Halıcılık, Orman Ürün Sanayii, 
Mandıra, Meyve tasnif ambalajlama, arıcılık Tavuk 
kesim hanesi, Soğuk hava deposu, Yem Fabrikası, 
Orman Üretim ve Pazarlama v.'b.) ekonomik konu
larda kooperatif kredisi, olmak üzere; 1981 yılında 
(1.7 milyar TL.) 1982 yılında (2.02 milyar TL.) 1983 
yılında (2.22 milyar TL) olmak üzere toplam (5.94 | 
ımilyar TL.) İde yardım yapılmıştır. 

1984 yılında ise (4.2 milyar TL.) ferdî kredi, (1.1 
milyar TL.) kooperatif kredisi ve ORKOP projeleri 
•içtin (172 milyon TL.) alt ve sosyal yapı yatırımı ol
mak üzere toplam (5.47 milyar TtL.) yatırım program
lanmış olup, uygulamalar devam etmektedir. 

Cevap 3. Bu konudaki bilgiler ek 1 de verilmiş
tir. 

Cevap 4. 2924 sayılı Kanunun 21 incii maddesi 
gereğince, hazırlanması gereken «Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi» hakkındaki yönetme
lik ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri , 
Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, orman içi köylerde kurulan kooperatif tesisleri
ne ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kam H. Hüsnü D oğan'm yazıtı cevabı (7/259) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy iş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Bakanlığınızca orman içi köylerde ku

rulmuş kooperatif tesislerinden, yem fabrikası, man
dıra, soğuk hava tesisi ys. nin hangi illerin köylerin
de ve kaçar adet olduklarının bildirilmesini? 

Soru 2. Ayrıca orman köylüsünden ferdî kredi
lerle desteklenmek suretiyle iş temin edilerek istih
dam yaratılan kişiler (1984 yılı içinde) kimlerdir? Ne 
kadar ferdî kredi ile desteklenmişlerdir? Ne gibi işler 
temin edilmişlerdir? Yaratılan istihdamın insan gücü 
miktarları ne kadar olmuştur? 

Soru 3. Başka yerlere nakledilmesi gerekli gö
rülen orman köyleri ile ilgili esaslar «2924 sayılı Or
man Köylerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanun gereği» hazırlanacak olan yönet
melikler yeniden ele alınmış ve hazırlanmış mıdır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köy işleri 

Bakanlığı 29 . 11 . 1984 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Saya : ÖKM-2-1595 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Gen. Sek. K. K. Dai. Bşk. lığının 12 (Ka
sım 1984 tarih ve 7/259-2231/08531 sayılı yazısı, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafırT 
dan Bakanlığıma yöneltilen «Orman içi köylerde ku
rulan kooperatif tesisleri» hakkındaki yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesinin cevabı 

Cevap : Orman Köylüleri Kalkınma Fonundan; 
orman köylerinde kurulan kalkınma kooperatiflerin
den (310) adedine, çeşitli ekonomik projeler karşılığı, 
1983 yılı sonuna kadar yaklaşık 2,0 milyar TL. kredi 
yardımı yapılmıştır. 

1984 yılı Foa Bütçesi ile, (15 044) aileye 4,2 mil
yar TL. tutarında ferdî kredi götürülmesi program
lanmış olup, uygulamalar devam etmektedir. 

2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 21 inci maddesi
ne göre hazırlanması gerekli yönetmelik taslağı ha
zırlanmış olup, kanunî işlemlerin ikmalini müteakip 
yürürlüğe konulacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı 
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8. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 'Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası çiftçilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İsleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (7/269) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hatay Amik Ovasında hastalık nedeni ile mey
dana gelen zarardan dolayı aşağıdaki sorularımın Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanı Sayın Hüsnü Do
ğan tarafından yazılı olarak cevaplanması hususun
da delaletinizi saygılarımla rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Amik Ovasında hastalık nedeni ile bu yıl mah
sul çok düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Bu nedenle 
borcunu ödeyemeyecek durumda olan çiftçimizin 
borçlarını erteleyecek misiniz? 

2. Bu zararların azaltılması için Ziraî ve Karan
tina Genel Müdürlüğü niçin Amik Ovasına araştır
ma merkezini kurup geliştirmiyor? 

3. Bakanlık olarak Amik Ovasının tümünü kap
sayacak nitelikte etkin bir toprak tahlil merkezini ge
liştirmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Bugüne kadar toprak tahlil laboratuvarının 
olmayışı sonucu Hatay'da bilinçsiz gübre kullanı
mından ötürü millî gelir kaybı ne kadardır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanlığı 29 . 11 . 1984 
özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-1603 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. K. K. Dai. Bşk. lığının 13 Ka
sım 1984 tarih ve 7/269-2266/08660 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen «Amik Ovası çift
çilerinin bazı sorunları» hakkındaki yazılı som öner
gesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın 'Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun yazılı soru önergesinin cevabı 
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Cevap 1. Amik Ovasında yetiştirilmekte olan 
başlıca tarımsal ürünlerden, pamuk, hububat, sebze 
ve bostanda bu yıl önemli bir verim düşüklüğü ve 
zararın meydana gelmediği mahallî teşkilatımız tara
fından bildirilmiştir. 

Pamuk ekim alanlarında, Hatay Ziraî Mücadele 
ve Karantina 'Müdürlüğünce teşkil edilen ekipler ka
nalı ile Haziran ayından itibaren arazi çalışmalarına 
başlanılmış ve mücadele mevsimi sonuna kadar bu 
çalışmalar sürdürülmüştür. Ekiplerimiz gerekli görü
len yerlerde zararlılara karşı mücadelenin yapılma
sının sağlanmasına çalışmışlardır. 

Cevap 2. Amik Ovasında Ziraî Mücadele konu
sunda araştırmalar bugüne kadar Adana Bölge Ziraî 
Mücadele Araştırma Enstitüsünce yürütülmüş ve her
hangi bir aksaklık olmamıştır. Bu bakımdan adı ge
çen ovada bir Araştırma Merkezinin kurulmasına ih
tiyaç duyulmamaktadır. 

Cevap 3. Tarımsal potansiyeli yüksek diğer ille
rimizde olduğu gibi, Hatay İlimizde de Topraksu 
Ekip Başmühendisliği bünyesinde, ilin ihtiyacım kar
şılayabilecek kapasitede bir Toprak Tahlil Labora-
tuvarı kurulmuş ve 1983 yılında faaliyete geçerek yö
re çiftçilerinin hizmetine girmiş bulunmaktadır. 

Cevap 4. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
1980 yılında başlatılan beş yıl süreli «Türkiye Top
rakları Verimlilik Envanteri Projesi» çalışmaları ta
mamlanmak üzeredir. Bu proje çerçevesinde Hatay 
İlinde başlatılan envanter çalışmalarının arazi etütle
ri ve toprak analizleri safhaları gerçekleştirilmiş olup, 
değerlendirme safhasına gelinmiş bulunmaktadır. 

Süratle devam eden değerlendirme çalışmaları so
nunda her il için olduğu gibi Hatay için de bir «Ve
rimlilik Envanteri ve Gübre İhtiyaç Raporu» hazır
lanıp yayınlanacak ve yöre çiftçileri ile diğer ilgilile
rin istifadesine sunulacaktır. 

Bahis konusu raporla geçmiş yıllarda yapılan bi
linçsiz. gübre kullanımından kaynaklanan gelir kaybı 
tespit edilebileceği gibi, ayrıca; 

1. Topraklarm fiziksel, kimyasal özellikleri ve 
ihtiva ettikleri bitki besin maddeleri miktarı, 

2. Çeşitli toprak ve iklim şartlarında, yetiştirile
cek bitkilerin cinsine göre verilmesi gerekli gübre ve
ya gübrelerin çeşidi, miktarı, verilme zamanı ve 
esasları, 
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3. İlde (ilçeler itibarıyla) yetiştirilen hâkim bitki 
çeşitlerinin alan olarak dağılımına göre kullanılması 
gereken toplam gübre miktarı, 

4. 11 topraklarının kireç ihtiyacının bulunup bu
lunmadığı; varsa miktarı, 

5. ti ve ilçelerinin toplam gübre ihtiyacıda tes
pit edilebilecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı 
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197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Oyların Sonucu : 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelik 

400 
294 
167 
126 

. _ 
1 

104 
2 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral i 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa C^kaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

(Kabul 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzımı Öksay 
Fuat öztekıin 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

edenler) 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuzltürlk 

ERZİNCAN 
Yıldırım A'kbulut > 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Tasar 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
t brahini Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 

-Hamit Melek 
İSPARTA 

Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Musitafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzü Yaman 

Kanun Tasarısına Verilen 

(Kanunlaşmıştır.) 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçenıtütfk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B. Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
K. Ercüment Konufcman 
Turgut özal 
Ali Tanrıyar 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
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KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulıalim Araş 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 

-Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Köıem 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
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Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
Gürbüz Şakranh 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
tehmet Umur Akarca 

Ahmet Altıntaş 
MUŞ 

Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BtTLIS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçöra 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 
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RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Mehmet Mütoerrern Taşçı-
oğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzei 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

TEKÜRİDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaeyli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Ta'lat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvaıi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK! 
Hasan Pertev A;çıoğ*u 
Engin Cansızoğlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Derriirtaş 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 

(Reddea 

— 653 — 



T. B.M. M. B : 3 2 29 . 11 . 1984 0 : 1 

Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Yılmaz önen 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt -
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakıref© 
Mustafa İzci 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SÜRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Tafkoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fıralt 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Geçersiz oy) 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
<*. A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Sunini Baykal 
Necdet Calp 
Halil İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Hazım Kutay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe ASLpteano-
çin (B.) 
M. Memduh Gökçen 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

Ali Ayhan Çetlin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt ıtfîz.) 
Kadir Narin 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 
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.BRZURUM 
Ebubekir Akay 
Hilmü Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.) 
tsmet Oktay • 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanhoğlu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HAT#Y i 
M. Murat S&kmonö|hx 

İÇEL 
Ali İhsan "Elgin 
Durmoış Fikri Sağlar 

İSTANBUL j 
Bülent-Akarcalı j 

.İmren Ayiuıt 
Sa'bit Batumlu (İz.) 
HalıU Orhan Ergüdor 
Hüseyin Avni Güler 
leyla Yeniay Köseogju l 

Feridun Şakir öğünç 
Tülay önoy 
İbrahim özdemir 
Kemal özer (İz.) 
Bilal Şişman 

, Mustafa Tınaz Titiz 
1 Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Arıkan (İz.) 
Fikret Ertan 
Hayruîlalı Olca ı(lz.) -
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

(Açık ü 

BİNGÖL 
İSTANBUL 

KAHRAMANMARAŞ ; 

Mehmet Onur 
KASTAMONU 

Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçıttkaya 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budat 

KONYA 
Saffet Sert 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turfoangil (h.) 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
i Beşir Çelebiti$a i 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Haydar Özalp 

ı Arif Toprak 

yetik) 

i 1 
: 1 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
(İz.) 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Mustafa Demir 

TOKAT 
Metin Gürdere 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

YOZGAT 
LutifulMı «.ayaîar Ct. A) 

i ZONGULDAK 
| İsa Vardal {İzO 
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1318 Sayılı Finansman Kanununda Değişiklik Yapılmasuıa Dair Kanun Tasansına Yerilen Oyların Sonucu 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Calhit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şafoinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

Üye sayısı 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oy : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
292 
164 
128 
— 
— 

106 
2 

(Kabul edenler) 

Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
tsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

RtNGÖT Dtl 1̂ 1 VJ \J i-f 
Haleleı Artıılrarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal • 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

EDİRNE . 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuzbürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Meldk 

İSPARTA 
Metin Ataman 

Fataa Miıhriban Erden 
Mustofa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentüılk 
Rü^tü Kâzım Yüceden 

ÎSTANİBUU 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Aikyürdk 
Yaşar Albaıyrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettün Elmas 
Ömer Ferrulh îllter 
Alltan Kavak 
R. Brcüment Konufcman 
Turgult özal 
Ali Tanrıyar 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemıir Pefhlvanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
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KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozlkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrui Gökgün 
Osman E'Sgin Tipi 

T< B. M. M. B : 32 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Talat Zengin 

MANİSA 
İsmail özdağlar 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

29 « 11 1984 O : 1 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt . 

ESKİŞEHİR 
Mi'iıir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Engin Cansızoğlu 

Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Ömer Necati Oengüz 
Ytfrriaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaıslugilı 
Doğan Kasaroğlu 
Tülay öney 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Yılmaz önen 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 

(Reddedenler) 
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Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söyiemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim .Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa izci 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
îdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RlZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SÎÎRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimarogiu 
Rıza Telcin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet .Erdinç 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner (Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçji 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Halil Hbralhim Karal 
<Bşk. V.) 

Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
OBşk. V.) 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt (İz.) 
Kadir Narin 

EDÎRNE 
Türkân Tungut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Ebubekir Ak ay 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B) 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzu'llaih Yıldırır 

HATAY 
M. Murat Sötkmenoğlu 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
İmren Aykult 
Sa'bit Batumlu ı(Iz.) 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray (ÎB.) 
Hüseyin Avni Güler 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
ibrahim özdemir 
Kemal özer '(iz.) 
Bilal Şişman 
Mustafa Tınaz Titiz 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Arıkan '(iz.) 
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Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca <lz.) 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur İ T İ V İ U U V v X ^ 4 A W l 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçmkaya 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KONYA 
Abdullah Tenekeci (B.) 

T, B« M. M. B : 32 

MALATYA 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil (İz.) 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nebrozoğkı 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Nazmi önder 

(Açık û 

BİNGÖL 
İSTANBUL 

29 . 11 . 1984 0 : 1 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
>(lz.) 

i Şevki Taştan 

yelik) 

: 1 
: 1 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Mustafa Demir 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
L ü t f ü » Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal (İz.) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

32 NOt BİRLEŞİM 

29.11.1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
.3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye

minli özel teknik 'bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3. — Ordu 'Milletvekili Bahriye Üçök'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından Sözlü soru önergesi 
ı(6/212) 

4. — Ankara 'Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İh
tira 'Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/217) 

5. — 'İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, İstanbul 
îli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/218) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

7. — Sivas Milletvekili Ruşan Işm'ın, Antbirlik 
ile Teksif Sendikası arasında imzalanan toplu iş söz
leşmesinin iptal nedenine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/221) 

'8. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'm, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi (Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/493) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 26.11.1984) 

X 3. — 1318 Sayılı Finansman Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı : 178) 
(Dağıtma tarihi : 26.11.1984) 

4. — 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve içişleri Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 26.11.1984) 

5. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/554) (S. Sa
yısı : 184) (Dağıtma tarihi : 26.11.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 177 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1 /493) 

T. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 8.6.1984 
Başkanlığı 

Sayı : KKTD. 18/101-1713/03262 

TORIKİtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.6.1984 ta
rihinde kararlaştırılan «197 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VBRGM KANUNUNDA DEĞIÎŞHİKLIÎIK YAPILMASINA DAİR 
KAİNUlN TASARISININ GERElKÇEİSir 

GENEL GEREKÇE 

'Bilindiği 'üzere, 197 sayılı Moiibrlu Kara Taşıltları Vergisi Kanunu, 1963 yılında vergi sistemimize dahil 
edilmiş -ve uiygularidiğı 17 yıMc süre içerisinde haç bir değişiklik yapıiiaımadıgı için önemli ölçüde yıpranma
sı sonucu 1980, 1981 yalarında 2348 ve 21434 sayılı Kanunlarla önemli düzenlemeler yapimış, verginin ko
nusuna özel amaçla kulandan denk taşMarı le hava taş lan Ida atamak ısuretiyl» verginin aidi «Motor
lu TaşMar Vergisi Kanunu» olarak değiştirilmiş, ayrıca vergileme ölçü ve hadleri günün şaritilarına uydurul
maya çalışılmıştır, 

IBu itasaırı le yapılan değişiklikle «de, ötedenlberi verginin tahWa)ünda görülen şikâyet ve yakılmalar gkte-
rilmeye çalışılarak, vergicin ıtahsilaitı bafcitleştMımişıtir. Ayrıca kanunda yer alan ıvergMeme ölçü ive hadleri 
günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE GBRlEKJÇELElRt 

(Madide 1. — Tasarının (bu rnadldesi ile aynı kanunun 5 inci maddesinde yer alan 1 sayılı tarifedeki vergi 
hadleri, yaş grupları ve net ağırlık düîknleri de dikkate alınmak suretiyle yeniden düzenlenerek, günün şartla
rına uygun hale getirilmiştir. 

IMadlde 2. — Tasarının 2 nci maddesi ile aynı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan II sayılı tarifedeki 
vergi hadleri ve yaş grupları günün şarlfflanna uygun olarak yeniden düzenlenmiş, lastik tekerlekli traktörler 
ile mloticteikkltîer, yük ve yolcu moliosikleftSetrii verginin kapsamından çıkarılmıştır, 
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Madde 3. — Tasarınım 3 üncü maddesi ile aynı kanunun 7 nci imadldesimdeki «'Mülkelldfiye-tin Başlaması» 
hükmü vergi ıtalhsilatının yıllık olarak bir delfaida alınmasının benimsenmesi nedeniyle yeniden düzenlenmiş
tir. 

iMâdde 4. — Tasarının 4 üncü ımaddesi ile aynı kanunun 8 indi maddesindeki «Mükellefiyetin ıSona Er 
mesi» hükmü verginin yıllllıfc alarak toîir defada alınmasının Ibenlmsenmesi .sonucu yeniden düzeMenımişltir. 

Mafdde 5. <— Tasarının 5 inci maddesi ile aynı Kanunun 9 uncu maddesi yeniden düzenlenerek, I ve II 
sayılı tarifede yer alan taşıltilar içlin «Taşıt pulu yapıştı rilnıaisı» surdttiyie vergiye • talbü tutulma esası ibenimsen-
mişltir., * " . - ' . . 

Diğer taraftan, III ve IV sayılı tarifelerde herhangi (bir değişilklük yapılmamış, ancak verginin yıllık siste
me göre talhsli hükme bağlanmışjtır. 

Madde 6. — Tasarının 6 inci maddesi ile kanunun 10 nou maddesi değistiAniş, kanunun 5 ve 6 ncı 
maddelerinde yer alan I, II, III ve IV sayıüı tarif elerdeki vergi miktarlarını 5 kata kaldar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 7. — Tasarınım 7 nci maddesi ile Kanunun 11 inci maddesi değişltirilmdş, yerginin artırılmasını 
veya azalltılimasını gerektiren değişMİklerde, verginin tarh, (tahakkuk ve ödenmesinin yıllık sisteme göre ol
masının benimsenmesi ndden'iyle (bu madde yeniden düzenlenmiştir. 

(Madde 8. — Tasarının 8 inci malddesi ile aynı Kanunun 13 üncü maddesinin «d» bendin&n ikinci parag
rafı değiştirilmiş, «Venginin ödendiği tevisik edilemiyen taşıtların gerekli vergi ve ıceza ödeninceye 'kadar tra
fikten men edileceği» (belirtillmişltif. 

Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesi ile aynı Kanunun 14 üncü maddesi değişltirillkn'iş, ancak maddenin 
genelinde bir değişiklik yapılmamış, madde .hükmüne IV sayılı tarife eklenmiştir. 

(Madde 10, — Tasarınım 10 uncu maddesi ile Ibu Kanunun uygulanmasına ters düşen aynı /Kanunun 12, 15 
ve 116 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 177) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/493 17,11.1984 
Karar No. : 86 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET İMİEOIJÎSt BAİŞKİANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından 8.6.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevkedileri ve 
11.6.1984 tarihinde Başkanlıkça Komisyonumuza havalesi yapılan «197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 16.11.1984 tarihinde yaptığı 31 
inci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 1963 yılında yürürlüğe giren «197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu» 1980 ve 
1981 yıllarında kabul edilen 2348 ve 2434 sayılı Kanunlar doğrultusunda ıbazı değişikliklere uğramış ve özel 
amaçlarla kullanılan deniz ve hava taşıtları da kanun kapsamına dahil edilmişti. Ayrıca, sözkonusu kanun
larla vergileme ölçü ve hadleri de günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek kanunun adı da «197 sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarı ile, «197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu»nda yer alan ölçü ve hadler günün şartlarına göre 
yeni bir düzenlemeye tabi tutulmak ve vergi tahsilatında ortaya çıkan aksaklıklardan doğan şikâyetler de 
göz önüne alınarak vergi tahsilatının basitleştirilmek istendiği anlaşılmaktadır. 

Tasarıya ilişkin görüşlerini belirten üyeler; görüşülen tasarı ile Türkiye'de ilk defa vatandaşa büyük bir 
kolaylık sağlayan vergi sisteminin getirilmek istendiğini; ıBu sistemin gereği, banka ve büfelerden kolayca 
temin edilecek olan pulların, araçların ön camına yapıştırılacağı ve bu suretle vergi ödenmesinde oto-kont-
rol sisteminin de kendiliğinden gerçekleşeceğini; Taşıt vergilerinin enflasyon nedeniyle artan taşıt fiyatları 
karşısında sabit kaldığını ve günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesinin gerektiğini, ancak tasarıda yer 
alan miktarların da çok fazla olduğunu; Tasarı ile bugüne kadar taşıt vergilerinin ödenmesinde uygulanan 
taksitlendirmeden vazgeçildiğini, bunun ise geçimini bu yoldan sağlayan orta gelirli şoför esnafı açısından 
ekonomik sıkıntılara sebebiyet vereceğini ayrıca camında vergisini ödediğini belirten pul bulunmayan 
araçların, vergilerini ödeyinceye kadar trafikten men edilmelerini öngören cezai müeyyidenin de hukukî 
açıdan çok ağır bir ceza olduğunu ve tasarıdan çıkartılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu görüşlerden son
ra hükümet temsilcilerinin yaptıkları, açıklamalar sonunda kanun tasarısı ile gerekçesi komisyon üyeleri 
tarafından benimsenmiş ve maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile değişitirifonek istenen 197 sayılı kanunun 5 linçi /maddesinde yer alan 1 sayılı 
tarife, taröıfede belirtilen miktarlar yeniden tespit edilmek suretiyle düzenlenmiş, 

Tasarınım 2 nci maddesi ile değiştirilmek istenen 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 1 inci madde pa
ralelinde yeni düzenlemeye taM tultütmuş, 

Tasarının 3 üncü maddesi ile değişttrimek istenen 197 sayılı 'Kanunun 7 nci maddesinde yer alan (a) ve 
Ob) bentleri, maddeye açıklık getirtmek amacıyla değiştirilmiş, 

Tasarının 4 ünıcü maddesi ile değiştirilmek istenen 197 sayılı Kanununun 8 inci maddestt kabul edilen 3 
üncü madde ile uyuım sağlayacak sekilide yeniden düzenlenmiş, 

Tasarının 5 inci maddesi ile değiştirilmek istenen 197 sayılı Kanun «ivedinin tarh, tebliğ ve ödemeleri» 
başlığını taşıyan 9 uncu maddesi vergtaim (taksi'Üendir ilmesini öngörecek şekilde yeniden düzenletilmiş, 

Tasarının 7 nci maddesi ile değişltirıiknek isltenen 197 sayılı Kanunun M indi maddesinin 1 indi fıkrasın
da yer alan «..nazarı itübara alınan ve...» ibaresini takiben «...(III) ve (İV) sayılı tarifede yer alan taşıtlar 
İçin...» ibaresi eklenmiş, 

Tasarının 8 inci maddesi ile değişitirilimek isltenen 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (d) fıkrasının 
2 nci paragrafı, madde içerisinde yer alan «trafikten men» ibaresi men cezasının hukukî açıdan çok ağır ce
za alıramasi'nı öngörecek şekilde yemden düzenlenmiş, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 177) 



— 4 — 

Tasarının 9 uncu maddesi ile değiş<tirimelc istenen 197 sayılı kanunun 14 üncü madd-Mnde yer .alan «alı
nan vengi» İbaresi 'tasan metninden çıkartılmış, aynı maddenin «kiralık taşıtlar» İbaresi «'taşıt kiralama iş
leri ile uğraşan şirketlerin kiraladıkları 'taşıtlar hariç» şeklinde değiştirilmiş ve «alınan vergi ve oezalar Me ge
cikme zamları» ibaresi eklenımiş, 

Tasarının geçici 1 inci maddesi, maddeye açıklık getirmek amacıyla «... ıtaşi'tlar vergileri...» İbaresinden 
sonra «... ile bunlara Mşkin cezalar...» ibaresi eMenmiş, 

Tasarının yürürlüğe ilişkin 11 inci maddesi, tasarıda yapılan değişiklikler doğrultusunda Maliye ve Güm
rük Bakanlığına yetki veren geçici 1 inci mad'de hükmünü yayım tarih'inde, 1 ve 2 nci maddelerini 1.1.1985 
tarihinden ive diğer maddeleri de 1.1.1986 tarihinden geçerli kılacak şekilde düzenlenmiş, 

Tasarının '6 ve 10 uncu maddeleri ile yürütmeye ilişikün 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 'olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip; Üye 
Kadir Demir 

Kjonya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

(Tümüne karşıyım) 

M. Fenni lisiimyeli 
Balıkesir 

(îmzada bulunamadı) 

İlhan Aşkın 
'Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

(Birinci, tk'inci ve Altıncı 
maddelere (karşıyım.) 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

H. Barış Can 
Sinop 

(Tümüne karşıyım) 

(Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

Ahmet Şamil Kazakoğlu 
©olu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

(Vergilendirme! ilkeline karşıyım) 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(İmzada bulunamadı) 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 

ı(l ve 2 nci maddelere karşıyım) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

• Naibi Sabuncu 
Aydın 

(İmzada bulunamadı) 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Cengiz Tuncer 
'Kayseri 

Talat Zengin 
Malaltya 

(imzada bulunamadı) 

Fehmi Memişoğiu 
(Rİze 

(ıİmzada bulunamadı) 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 177) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

t 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

ıMAODE 1. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kan/ununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirillmi'şitlir. 

«IMaldde 5. — Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıMaırı aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

I SAYILI TARİFE 
Taşıtların yaşlan 'ile odieyecekleri yıllık vergiler 

7 ve daha 
1 - 6 Yaş yulkarı Yaş 

Taşıtların net ağırlığı TL, TL. 

900 kg. ve daha aşağı 
901 - 1 150 k|g. 
1 151 - .1 500 kg. 
1 501 - 1 800 klg. 
1 801 - kig. ve daha yukarı 

25 ÖGO 
40 000 
100 000 
120 000 
1-50 000 

15; 000 
25, 000 
80 000 
100 000 
120 000» 

MADDE 2. — 197 sayılı Kanunun 6 ncı madfdesi ile bu maddede yer alan II sayılı tarife aşağıdaki şe
kilde değiştMlmi'Şrir. 

«Miadde 6. — I sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan bilûmum Moltorlu Kara Taşıtları II sayılı Ta
rifeye göne; özel maksatla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler III sayılı tarifeye, uçak ve heli
kopterler (Türklküşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına a'i't olanlar hariç) aşağıdaki 
IV sayılı Tarifeye göre verıgilend'irilir. 

II SAYILI TARİFE 
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergiler 

Taşıtların dinişleri ve itısıihap hadleri 

A) Mıilnibüs 
B) Otobüs 

Oturtma yeri 25 kişiye kaklar 
Oturma yeri 26 kişi ve daha yukarı 

C) JCamıyıonıe* 
D) Kamıyon, Çekici ve benzerleri 

fctihap haddi 5 000 klg'a kadar 
İstihap haddi 5 0Ö1 klg. ve daha yukarı 

1 - 6 Yaş 
TL. 

40 000 

100 000 
120 000 
40 000 

100 OÖû 
120 000 

7 ve dalha 
yulkarı Yaş 
. TL. 

25 000 

80 OOO 
100 000 
25 000 

80 000 
100 000» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 177) 
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PUAN VE BtÜmÇE KOMİSYONU METNİ 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 197 saydı Motorlu Taşıiflar VengM Kaımınunam 5 indi matilde'si aşağıidakü sekilide deği^ti-
ritoiştk. 

Maldde 5. — Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi faşMaın aşağıdaki (I) sayılı tarüfeye göre verıgfendirdlir. 

I, SAYILI TARİFE 
Taşıtların yaşları ille ödeyecekleri yıiıflc vergiler 

Taşıitilann nem ağırlığı 

950 kg. ve dalha aşağı 
951-İI200 kg. 
1201-1600 kıg. 
16ai'-l«00 kig. 
1801 kıg. ve dalha yukarısı 

Bu hadler spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı olarak uygulanır. 

MADDE 2. — 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1-6 yaş 
TL. 

8.000 
12.000 
20.000 
40.000 
80.000 

7-15 yaş 
TL. 

4.000 
6.000 
10.000 
20.000 
40.000 

16 ve daha 
yukarı yaş 

TL. 

2.000 
3.000 
5.000 
10.000 
20.000 

Madde 6. — I sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye göre; 
özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (III) sayılı tarifeye, uçak ve helikopterler 
(Türkkuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Amortim Ortaklığıma a'ft olanlar hariç) aşağıdaki (IV) 
sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

II SAYILI TARİFE 
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler 

Taşıtların cinsleri ve 
istiap hadleri 

A) Minibüs 
B) lOfiöbüs oturma yeri 25 kişiye kadar 

Otoma yeri 26 kiışli ve dalha yukarısı 
C) Kaimyoneıt 
D) Kamyon, çekici ve benzerleri 

İstiap ıhaddi 5 000 klg.'a kadar 
İstiap halddti 5 001 kg. ve daha yukarısı 

l-<6 yaş 
TL. 

20.000 
50.000 
60.000 
20.000 

50.000 
60.000 

7-15 yaş 
TL, 

15.000 
30.000 
50.000 
15.000 

30.000 
50.000 

16 ive daha 
yukarı yaş 

TL. 

10.000 
20.000 
30.000 
10.000 

20.000 
30.000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 177) 
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MADDE 3. — 197 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişjt'iıriımiştir. 

«Mükellefiyetin başlaması 

Madide 7. — Motorlu Taşııtl-ar Vergisi mükelliifeytİ; motorlıu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile 
Ulaştırma Bakanlığınca tutulan Sivil Hava Vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar. 

Şu kadar ki mükelefliyet,-
a) Yeni kayıt ve tescil edilen taşiftlarda, kayıt ve tescilin yapıDdığı talkvilm yılı başından itibaren, 
b) Kayıt ve tescilli olup da devir temlik sidbefbiyle kayıt ve tescilinde değişiklik yapılan taşıtlarda ise bu 

değişikliği takip edıen takvim yılı başından itibaren, 
nazara alınır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 177) 
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III SAYILI TAfRftFE 
Taşıtların yaşları ile iher motor gücü birfrni 0G) içtin ödenecek vergi miktarı 

Taşıtların cinsleri ve motor gücü 
((BG) 

16 ve daha 
1-3 Yaş 4-5 yaş .6-15 yaş yukarı yaş 
TL. TL. TL. TL. 

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler: 
10-20 BG'ne kadar 
21-50 BG'ne kadar 
51-100 BG'ne kadar 
101-150 BG'ne kadar 
151 ve daha yukarısı için beher (BG) 
için ilaveten 

450 
650 
800 

1 000 

.450 

350 
500 
600 
750 

350 

200 
300 
400 
500 

200 

100 
150 
200 
250 

100 

IV SAYILI TARİFE 
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler 

Taşıtların azami kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler: 
1.150 kjg. 'a kadar 
1.151-1.«00 kg.'a kadar 
lj8ai.3.000 kg.'a kaüar 
3.001-5.000 kg.'a kadar 
5.001-10.000 kg.'a kaldar 
10.001-20.000 kg.'a kadar 
20.001 kg. ve daha yukarı 

1-3 yaş 
TL. 

60.000 
80.000 

100.000 
160.000 
200.000 

•300.000 
500.000 

4-5 yaş. 
TL. 

50.000 
70.000 
90.000 

140.000, 
180.000 
280.000 
450.000 

6-10 yaş 
TL. 

40.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
260.000 
400.000 

11 ve daha 
yukarı yaş 

TL. 

30.000 
40.000 
70.000 

100.000 
140.000 
240.000 
350.000 

MADDE 3. — 197 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükellefiyetin başlaması 

Madde 7. — Motorlu 'taşıitüar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıltlların 'trafik, liman veya beledfiye sicili ile 
UJaşltırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siicline kayut ve tescili ile başlar. 

ıŞu kadarki mükellefiyet; 
a) TakVkn yılının ilik aıltı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen iaşı'bterda kayıt ve tescilin yapıldığı tak

vim yılı başından, son altı ayı 'içiride yeni kayrt ve tescil edilen taşıtlarda îse, son altı aylık donemin başından 
itibaren, 

b) '-(Kayıt ve teşditti olup da devir ve temlik sebebiyle kayrt ve tescil yapılan taşııûarda değişfMik, takvim 
yûmm ilk aıl'tı ayında yapılmış ise takip eden son altı ayl& dönemin başıddan; son altı ayında yapıfarnş ise 
takip eden takdim yılı başından itibaren, 
nazara alınır. 
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MADDE 4. — 197 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir. 

«Mükellefiyetin sona ermesi 

Madde 8. — Motordu taşıtların; trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil 
hava vasıitaları siciline ait kayıklarının silinmesi halinde, s'ilimmeyfi takip eden takvim yılı başından itibaren mü
kellefiyet sona erer.» 

MADDE 5. — 197 sayılı Kanunun 9 uncu 'maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi 

Madde 9. — Motorlu Taşıtlar Vergisi; 
a) I ve II sayılı »tarifelilerde yazılı Motorlu Kara Taşıtları için : 
Taşılt pulu yaptş'tırıtoalsi1 şeklimde her yıl Ocak ayında yıllık olarak bir defada ödenir. Ödenen bu vergiye 

ait taşıt pulu taşıtın ön calmının sağ üst köşesine yapıştırılarak aİ't aliduğu yıh takip eden yıl sonuna kadar 
muhafaza edilir. 

Ytl iiçiride kayıt ve tescil yapılması hallimde, vergi o yıl için yıllık olarak bu işlemlerin tamamlanmasından 
önce ödenir. 

Vergi ödem© zamanlında yurt dışında bulunan taşıtların vergileri, bu durumum tevsiki kaydıyla yurda dö
nüşlerinde cezasız öîarak ödenir. 

Zayi edilen Ifcaışıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. 
Taşııt pulunum, şekli ımulhltevalsı, satışı ve verilecek beyiye aidatına ait hususlarla tevsike ait usul ve şart

lar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca be&lenir. 

b) III ve IV sayılı tarifede yazılıı taşıtlar için; 
Taşıtların kayıt ve ıtescfein yapıldığı yerin vergi dairesince Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. 
Tarh olunan vergi bir defaya tmıahsuS oJmaik üzere ihbarname1 ile tebliğ olunur. 
Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakip yıllar İçin bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim yı

Tı itin ilk gününde ifeebfeğ edilmiş sayılır. 
Vergi taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairesine Ocak ayında yıllık olarak bir defada ödenir. 
Yıl içinde kayılt Ve tescil yapılması halinde vergi o yıl için yıllık olarak kayıt ve tescil işfemforimin tamam-

Janmasından önce tahakkuk ettirilir ve ödenir. 
c) Devir ve temlik sebebiyle Ocak ayı içinde yapılacak kayıt ve tescil değişikliğinde vergi bu değişikliğin 

yapılmaSundan önce Ödenir.» 

MADDE 6. — 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağfdaki şekilde değişltirilrrtiştir. 

«Yetki 

Madde 10. — Bu 'Kanunun 5 v& 6 ncı maddelerinde yer allan I, 11, IIl, IV sayılı tarifelerdeki vergi mik
tarlarım beş katına kadar artırmaya Bakamlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 7. — 197 sayılı Kanunun. 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştmtaişltir. 
«Madde 11. — Yıl içlinde verginin artırılması veya azîafctmaisijnı icap ettiren değişiklikler, bu değişikliğin 

vukuunu ıtalkip eden takvim yılı başından iıtibaıren nazarı itibara alınır ve yeni1 duruma göre hesaplanan vergi 
mükellefe tebliğ olunur. 

Takvim yılı İçinde yaş değişikliklleri o yılın mükellefiyetinde nazara alınmaz. 
Takvim yılından daha yemi model (taşıtlar taalluk ettiği takvim yılındaki modele göre vergiılendiriılir.» 
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MAÎDÖE 4 — 197 sayılt Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değî tiriimiştöir. 

Mükellefiyetin sona ermesi . 

Madde 8. — Motorlu taşıtların trafik, liman veya (belediye sicil ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tu
tulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk attı ayı içinde 
yapiknış ise ikinci altı aylık dönemin başından, İkinci altı aylık dönem İçinde yapılmışsa takip eden takvim 
yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer. 

MADDE 5. — 197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi 

Madde 9 — Motorlu Taşıtlar Velisi; 
a) (I) ve ;(II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşMan için taşıt pulu yapıştırılması şeklinde her yıl 

Ocak ve Temmuz aylannda iki eşit taksitte ödenir, ödenen 'Su vergiye aut taşıt pulu, taşıtın ön camına yapış
tırılarak toir yıl slüre ile muhafaza edilir. 

Yıl içinde kayılt ve tescil yapılması halinde ödeme süresi (geçmiş olan vergi bu işlemlerin tamamlanma
sından önce ödenir. Şu kadarki ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sa
dece İkinci altı aylık döneme lişkin vergi ödenir. Vergi ödeme zamanında yurt dışında (bufeınan taşMann 
vergileri bu durumun tevsiki kaydıyla yurda dönüşlerinde cezasız olarak ödenir. Zayi edilen taşıt pulları, 
za'yi'in tevsiki kaydıyla yenilenir. 

Taşrt puîları 'Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşılt pullarının şekli, muhtevası, satışı 
ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar ve tevsike İlişkin usul ve şarjlar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı 'tarafından belirlenir. 

ita) <III) ve <IV) sayılı tarifelerde yazılı taşifclar için 'taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin veagi dai
resi tarafından Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk dttirüir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak 
üzere İhbarname ile t̂ebliğ tolunur. Mükellefiyet devam ettiği müddeHçe bu vergi aynca tebliğ olunmaz ve 
vergi takvim yılının 'iîk günlünde tebliğ edilmiş sayılır. 

Vergi» taşitların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairesine Ocak ve Temmuz aylannda olmak üzere 
iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kayıt ve Itescîl yapılması faalinde vergi, o yıl için yıllık olaralk kayıt ve 
tescil işlemlerinin tamamlanmasından önce 'tahakkuk ektirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksitler derhal 
tahsil edilir. Şu kadar ki ilk altı aylık slüre geçtikten sonra yapılacak kayılt ve tescil işlemlerinde, sadece 
îkfoıci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk ettirilerek 'tahsili edilir. 

c) İDevir ve 'temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil değişikliğinde 
vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir. 

MAlDDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Aynı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 11. — Yıl 'içinde verginin ar'ttrıllması veya azaltılmasını icap etötüren değişiklikler, bu değişikliğin 

vukuunu takip eden takvim yılı başından itibaren nazarı itÜbara alınır ve (III) ve (IV) sayılı tarifede yer alanta^ 
şıtlar için yeni duruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ olunur. 

Takvim yılı içinde yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinde nazara alınmaz. 
Takvim yılından daha yeni model taşıtlar taalluk elfclifği takvim yıhridaki modele göre y^Mendirilira 
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MADDE 8. — 197 sayı'h Kanunun 13 ündü maddesinin (d) fıkrasının likünüi paragrafı aşağıdaki sekide 
değtşitiriîmi^tir. 

«Vergicinin ödenldoği tteVsic edilemeyen (taşıtlar gerekli vergi ve ceza ödeninceye kadar trafikten men edi
lir. Ayrıca !bu taşıtlara ait fennî muayene yapılamaz; denize veya uçuşa elverişli fbelgeisi verilemez.» 

MADDE 9. — 197 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıldaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Maidde 14. — Bu Kanuna bağHi I, III ve IV sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan alınan vergi (Ticarî mak

satla kutlanılan uçak ve faeÜikoplterler İDe 'kiralık taşıtlar hariç) ve cezalar gel'ir ve kurumlar vergüerinin mat-
raMarıiMn tesplftlinde gider olarak kabul edliinez.» 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 10. — 197 sayılı Kanunun 12, 15 ve 16 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmışltar. 

Geçmiş yıllara ait vergi ve cezalar 

GEÇÎGt MADDE 1. — 28;2.1980 tarihline kadar ökn dönemller için (tahakkuk edip bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kaidar tahsil edıMmemıiş bulunan motorlu katfa taşıldan vergileri 'ite bunlaıra bağlı cezalar ter
kin olunuır. 

MADDE 11. — Bu Kanun 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
İ, K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K.- Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı V. 
Vf. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Wt 

C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
1. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

4 . 6 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V.\ Arıkan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

(S. Sayısı : 177) 
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MADDE 8. — 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesin'in (d) fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Verginin ödendiği tevsik edilmeyen taşıtlara gerekli vergi ve ceza ödeninceye kadar her ay için ver
ginin % lO'u oranında trafik cezası kesilir. Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fennî muayene yapılamaz; de
nize veya uçuşa elverişli helgesi verilemez.» 

MADDE 9. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 14. — Bu kanuna hağlı (1), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticarî Maksatla 
kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan 'işletmelerin Ibu amaçla kiraya ver
dikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahları
nın tespitinde gider olarak kabul edilmez.» 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kalbul edlm'iştir. 

Geçmiş yıllara ait vergi ve gecikme zamları 

GEÇİCİ MADDE 1. — 28.2.1980 tarihine kadarki 'dönemlere ait olarak tahakkuk edilip de hu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan motorlu kara taşıtları vergileri ile 'bunlara ilişkin 
cezalar ve gecikme zamları terkin olunur. 

Yürürlük 

MADDE 11. — Bu Kanunun, 
a) Geçici 1 inci maddesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetlki veren hükümleri, yayımı tarihinde, 
b) 1 inci ve 2 nci maddeleri 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) Diğer maddeleri 1.1.1986 tarihiride, yürüriüğe girer. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 178 

1318 Sayılı Finansman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /492) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunim ve Kararlar Tetkik Dairesi 8.6.1984 
Başkanlığı 

Sayı : KKTD. 18j 101-1712103261 

HÜRİKJİYİE BÜYÜK MÜLLET MECLİSU ©ASLANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük IBakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.6.1984 tarihin
de kararlaştırılan «1318 sayılı Finansman 'Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

1318 SAYILI BİNANİSMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI
SININ GEREKÇESİ 

GENEL GEREIKÇE 

Bilindiği üzere Taşılt Alılm Vergisi Türk Vengi Sistemine 1970 yıllında 1318 sayılı Finansman Kanunu 
ile dalhil ödiüimiş buluınimaktadıır. Bu kanunla ilgili olarak, 1980 ve 1981 yılarında 2346 ve 2433 sayılı kanun
larla, lonemlli düzenlemeler yapılİmış, vergileme ölçü ve haldleri günün santiarına uydurulmaya çalışılmıştır. 

131.8 sayılı Finansman Kanununun Taşıt Alını Vergisi ileilgili ıhükülmilerinii değiştirmeyi amaçlayan bu 
tasarı ile Taşıt Alım Vergisi Kanunumda yer alan vergileme öllçü ve hadleri günlün sarflarına uygun bir du
ruma götliri'teiş'tir. Diğer taıra/fltan ötederiberi şMydti ve yakınimailara neden ottan «Ağırlık esasına göre ver
gileme esası» kanunun I sayılı tarifesinde yazılı taşıtlar için değiştirilmekte ve «Değer Esası» benimsen
mektedir, 

1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
İLE I L G t a MADDE GİBRİHKÇELERt 

Madde 1. — Tasarının bu maddesi ille Taşıt Alım Vengiisiıriin Mualflıfc ve İstisnalar ile ilgili 3 üncü madde
sine bir fıkra daha eklenmiş, gelir vergisi kanununun 811 inci maddesine uygun olarak Sermaye Şirketine dö
nüşme veya devir 'halleri nedeniyle veya gerçek ve tüzelkişilerce kurulmuş olan şirketlerin, Türk Ticaret Ka
nunu hükümlerine göre yapılan nevi değişiklik nedeniyle yen'i şirke/t adına devredilecek taşMar da istisna kap
samına alınmış'tır. Ayrıca Taşılt Alım Vengfei ile ilgili Muaflık ve İstisnaların, bu kanuna hüküm eklemek 
veya bu kanunda değişiklik yaipıîmalk suretiyle düzenleneceği, bu kanunda yer alknayaın istisna ve muaflık hü
kümlerinim geçersiz olacağı hükme bağlanarak uygulamada eşitlik ilkesine tens düşen ve haklı şikâyetlere 
yol açan çöşMi sorunlamn çözümlenmesine çalışılmıştır. 
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Maidde 2. — Tasarının 2 noi maddesi ille aynı Kanunum 4 üncü maddesi, «Vergileme Esasları» /başlığı all
ında yeniden d'üzenlenımişlbir. Yeni düzenleme ile 1 sayılı tarife kapsamına giren taşıtlarda bir ddğiş'ikilıik ya
pılmamış ancak, tarife kapsamına giren taşılların vergiılendirlme esasları değiştirilerek, uygulamada sorun 
yaratan not alğıdılk sistemi yerine daha dbyeMlhî ve verginin almacına uygun olan taşıttın değeri üzerinden ver
gileme esası* benimsenmiştir. 

M'afdlde 3. — Tasarının 3 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5 indi maddesinde yer alan II sayılı tarifedeki 
vergileme hafdlleri yeniden düızenlenlmişıtir. Daha önce Ibu konuda 1980 yıllımda 2346 sayılı Kanunla bir dü
zenleme yapilımış olup, bu tariften sonraki ekonomik durumda ve para değerinde meydana .gelen değişmeler 
karşısında ıbu (hadler yetersiz kalktış buılumımaktadtr. Bu (bakımdan bu hadleri yeniden düzenleme ihtiyacı 
doğmuş/tür. 

ıMadde 4. — Tasarının 4 üncü maddesi ile aynı Kanunun 6 ncı maddelerinde yer alan III sayılı tarifedeki 
vergi hadleri yeniden düzenlenmiş!t!ir. Bu konuda 1981 yılında 2433 sayılı Yasayla yapılan düzenlemeler, bir 
önceki maidde de belirtilen gerekçeler nedeni'yle yetersiz kalmış olup, vergileime hadlerinin yeniden düzen
lenme ihtiyacı doğmuşltuır. 

İMaidlde 5. — Tasarının bu maddesiyle aynı Kanuna 11 ind madde eklen/m'iş, Kanunum 5 ve 6 ncı madde
lerinde yer alan II-III-IV ve V sayılı tarif ellerdeki vergi miktarlarım 5 kata kadar artırmaya Bakanlar Ku
rulu yetkili, kıllınmışitır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/492 '" " 17.11.1984 
Karar No. : 85 

TÜRİKİYE B0YÜK MİLLET iMBCUÜSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 8,6.1984 tarihinde Türküye Büyiük 
Millet Mecl'isi Başkanlığına sunulan ve 11.6.1984 tarihinde ıKornıisyonuimuza havale edilen «1318 sayılı Fi
nansman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» Klom'ilsyonumuizun 16.11.1984 tarilhÜl 31 
inci birlepminde Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

.Bilindiği ıgifoi, Taışılt Alılm Vergisi Türk Vergi Sistemine 1970 yılında 1318 sayılı Finansman Kanunu ille 
dahil edilmiş buılumimafctadur. ıBu Kanunla illfeiii olarak, 1980 ve 198)1 yılarında 2346 ve 2433 sayılı Kanunlar
la önemi düzenlemeler yapılmış, vergilendirme öllçü 've hadleri günün şartlarıma uydurulmaya çalışılımışltır. 

,'Bu takati ile, Taşıit Alım Verlgisi Kanununda yer atan vergileme ölçü ve hadleri günün şartlarına göre 
yenliden düzenlenimiş, ayrıca, muaflık ve istisnalar ile ilgili yeni düzenlemeler de yapılarak uygulamada 
eşitlik ilkesine ters düşen ve haklı şikâyetlere yol açan çeşitli sorunların çözümllenimösine çalışılmıştır. Ancak, 
1 Ocak 1985 tarihinde yürüdüğe girecek olan Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınırsa Taşıt Alım 
Vergisinde bir uygulama değişik/İliğine gildiîimesinin sakıncası dikkatte alınarak tasarınım tümü üzerinde yapı
lan görüşmelerde söz alan üyeler; 

İKa'tma Değer Vergisinin yürürlüğe konması ile ırnotbrtu taşıtların devri sırasında % 10 vergi alınaca
ğı, taşıit alım vergisinUn yeniden % 10'lulk bir vergi külfeti [getireceği, çfok geniş (bir iş kolu meydana geltiren 
ottomatıV sanayiine ıbu vergi ile büyük bir küllfeMn yükleneceği, zaten durgun olan bu sanayinin dalhada zor 
durumlara sokulacağı, ş'oför esnafına bu vergi ile büyük bir küMetin yükleneceği, mualflık ve ;Misnalaır ile illgilii 
eşitlik ilkesine aykırı uygulamaların yapılabileceği ve fböyfoce sosyal adalet ilkelerinin zedeleneceği gibi 
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endişelerini dile getirmişlerdir. Bu ıgörüşlerm yanındaf bu tasarının vergi gelirlerini artırıcı bir tasarı olduğu, 
enflasyon ile mücadelede iyi neticelerin alınimasına katkısının büyük olacağı, bütçenin sağlamı kaynaklara ih
tiyacı «olduğu nedeni ille tasarının yerinde biır talsarı olduğu, taşı't alabilecek olan vatandaşların vergisini de 
öldemeleri gerektiğini ıbdllirltaişlierdiir. 

Katma Değer Veflgfoi ile S adet verginin kaldırıldığı % 9,7 oranında olan istihsal vengisinin kaldırılması 
ile bu verginin ayrıca bir küllfet getirtm>eyeoeği de belirtilımiştir. Tasarımım ibeş ay önce hazırlanan bir tasarı 
olduğu, Ibu arada ka'tma değer vergisinin çıkarılması ile uygulamadaki zorluklar göz önüne alınarak tasarı
da öngörülen «Oeğer esası» yerine, uygulamadaki kolaylığı medeniyle ve nispetlerin artırilması kaydıyla 
«iAğırlık esasına göre vergileme esası»nın devam ettirilmesi Komisyonumuzca ıbenimslenmiştir. 

Bu görüşmelerden sbnra Hükümet temsilcilerinim tasarının tümü üzerindeki açıklamalar ve yapılan eleş
tiriler ve sorulan sorulara verdikleri cevaplar dinlendikten sonra tasarının 'tümü 'benimsenerek maddeîeriimin 
görüışülirnesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddeslme açıklık getirilmesi için Kurumlar Vertgi&i Kanununa atıf yapılması gerektiğin
den verilen b6r önerge kaibull ediHerek 1318 sayılı Kanunun 3 üncü madldesime eklenmesi öngörüllen (id) benldi 
yenliden düzenlenmiştir, 

Tasarının 2 nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde, ıbu ımadde ile alınıması öngörülen «Değer esası» 
üzerinden vergileme yerine halen mevcut uygulama olan «Ağırlık esasına ıgöre vergileme esası» benimsendiğin
den verilen bir önerge kabul edilerek 1318 sayılı Kanunun 4 üncü maldldesi bu önerge ışıiğın&a yeniden dü
zenlenmiştir., 

Tasarının 3 üncü maddesi ile iıllgili verilen önerge foenıimsenerek 13li 8 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 
yer alan II sayılı tarife bu önerige ışığında yeniden düzenlenmişltir^ 

Tasarımın 4 üncü ma/dldesti ISIS-sayılı Kanunun 6 ncı madkies'inlde yer alan III sayılı tarifeyi yeniden dü
zenlemektedir. Verilen bir önergenin kalbul edilmesi ile III sayılı tarife yeniden düzenlenmiş, aynı zamanda 
131118 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan IV ve V sayılı tarifeler de yenikleri düzenlenmiştik. Ayrıca IV 
sayılı tarifeden sonra gelen (B) fıkrasında trakltörler için alınması öngörülen 1 000 TL.lık veılgi 750 TL.'ya 
düşürülmüştür. 

Tasarının 5 inci maddesi, değiştirilen 1 inci maddeye paralel Olması için bu maddede yer alan II, III, IV 
ve V rakamlarının başına I rakamı da eklenerek madde kabul edilmiştir, 

Tasarının yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 6 ve 7 nci maldldeleri aynen kalbul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saylgı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvakli Sözcü 
Metin Emirağlu Ayçan Çakıroğuiları Alaatin Fırat 

Malatya Denlizü .Muşı 

Kâtip Üiye 
Kadir Demir Ahmet Akgün Albayrak Mehmet Deliceoğlu 

Konya Aidana Adıyaman 

A.' Sırrı Özbek Sururl Baykal Naibi Sabuncu 
Adıyaman Ankara i Aydım 

5 inci maddeye karşıyım Beşinci ımalddeye karşıynm İmzada bulunamadı 

M. Fenni Islimyeli Ahmet Şamil Kazokoğtu N. Oğuzhan Artukoğlu 
Balıkesir 'Bolu Bimldur 

Muhalefet şeritlim eklidir 

İlhan Aşkın C. Tayyar Sadıklar Ünal Akkaya 
Bursa Çanakkale Corum 
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İsmail Sengün 
Denizl'i 

Tümüne karşuyım 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Mehmet Budak 
Kırtşdhır 

Ayhan Fırat 
Mala/tfya 

VerıgMendirımedeki baza kanşıyiim 

H. Barış Can 
Sinop 

5 inci madldeye karşıyım 

Ahmet, Sarp 
Dfyaıtbalkıır 

Vaflgilenidirimie Jlkösiiıne kaırşıyım 

îlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osimanılıoğlu 
Gaziantep 

İmzada boluınaımaıdı 

İsmet, Ergül 
Kırişelhîr 

Haydar Özalp 
Ni|de 

Enver Özcan 
Tok'alt 

5 inci madldeye karşıyım 

Türkân Turgut Ar ikan 
Edffirae 

Görüştüm dkiMiır 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talalt Zengin 
Malfaiflya 

îmtza'da bulunamadı 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Muflialıefet şerlh'im eklidir 

Fahrettin Kurt 
Tralbzon 

MUHALEFET ŞERHİ 

1318 sayılı Finansman Kanununda, dolayısıyla Taşıt Alım Vergisinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 
Tasarısına; 

a) Hükümetin, vergilerin enflasyon karşısında erozyona uğramaması maksadıyla getirdiği «Kıymet esası 
üzerinden vergi alma» esasına, bilahara Hükümet temsilcisinin de iştiraki ile eski kanunda olduğu gibi «ağır
lık esasına» dönüştürülmesi ve bu sebeple tasarının gerekçesindeki esprinin tamamen kaybolması, 

b) Katma Değer Vergisi, dışında mükerrer olarak alınacak verginin sabit matrahlarda vergi yükünü ar
tıracağı, özellikle ekmeğini kazanan şoför esnafını mutazarrır edeceği, 

Mütalaasıyla bu tasarıya karşıyım. 
Fenni Islimyeli 

Balıkesir Milletvekili 

1318 sayılı Finansman Kanunu (1/492) görüşüm : 
Gerekçede belirtilen «ağırlık esasına göre vergileme esası» yerine «değer esası»nın benimsenmiş olmasını 

Anayasanın 73 üncü maddesindeki «malî güce göre vergi ödeme yükümlülüğü»yle çok uyumlu görmekteyim. 

Doç. Dr. Türkân Arıkan 
Edirne Milletvekili 

MUHALEFET SERHÎ 

Tasarının çerçeve 5 inci maddesi ile 1318 sayılı Kanuna ek madde olarak eklenen ve 5 kata kadar Bakan
lar Kuruluna vergiyi artırma yetkisi veren hükme muhalifim. 

Fehmi Memişoğlu 
Rize Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1318 Sayılı Finansman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1318 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki (d) bendi ile maddenin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«d) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi hükümlerine uygun olarak sermaye şirketine dönüşme ve
ya devir halleri seibebiyle veya gerçek ve tüzelkişilerce kurulmuş olan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu hü
kümlerine göre yapılan nev'i değişikliği sebebiyle yeni şirket adına devredilecek taşıtlar.» 

«Taşıt Alım Vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda 
değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür.» 

MADDE 2. — 1318 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergileme esasları 

I SAYILI TARİFE 

Madde 4. — Otomobil, kaptı-kaçtı, panel ve arazi taşıtlarında verginin matrahı; 
a) Yurt dışından ithal edilen taşıtlarda, taşıtın gümrük vergisine esas olan değeri ile ithalde alınan her 

türlü vergi, resim ve harçların toplamı sonucu bulunan değeridir. 
h) Yurt içinde iktisap edilen taşıtlarda alış bedelidir. 
Alış bedeli, taşıtın iktisap tarihindeki normal alım - satım bedelidir. 
Ancak mükelleflerin beyan edecekleri değerler, taşıtın marka, model, tip ve yaş gibi teknik özellikleri dik

kate alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığının tespit edeceği asgarî değerin altında olamaz. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen asgarî değerlere, Türkiye Turing ve Otomo

bil Kurumu tarafından ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde itiraz edilebilir. 
Bu tarifede yer alan taşıtların Taşıt Alım Vergisi nispeti % 10'dur.» 

MADDE 3. — 1318 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan II sayılı 'tarife aşağıdaki şekilde değ^ti-
rilmiştr. 

«II SAYILI TARİFE 

Taşıtların Yaşları ile Bunlar için Ödenecek Vergiler 

Taşıtların cins ve 
istiap hadleri 

a) Kamyonet, kamyon], çelkici ve 
benzerleri (İstiap ihaddi): 
il. 3.500 kg.'a kadar 
2. 3.501 - 5.000 kg.'a kadar 
3. 5.001 - 10.000 'kg.'a kadar 
4. 10.001 ve dalha yukarı 

b) Minibüs, otobüs, traleylbüs ve 
'benzerleri (oturma yeri): 
1. 25 kişiye kadar 
2. 26 - 35 kişiye kadar 
3. 36 ve daha yukarı 

1 2-3 
Yaş Yaş 
TL. TL. 

112 000 72 000 
144 000 96 000 
192 000 120 000 
224 000 156 000 

192 000 120 000 
300 000 225 000 
600 000 470 000 

4-5 6-8 9 ve daha 
Yaş Yaş Yukarı Yaş 
TL. TL. TL. 

481 000 36 000 24 000 
72 000 54 000 36 000 
108 000 90 000 60 000 
132 000 102' 000 72 000 

108 000 90 000 60 000 
155 000 130 000 102 000 
350 000 225 000 150 000» 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

1318 Sayılı Finansman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1318 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki (d) bendi 'ile maddenin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«d) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi hükümlerine uygun olarak şahıs şirketlerinin sermaye şir
ketine dönüşmesi veya ferdî işletmelerin sermaye şirketlerine devrolunması ile Kurumlar Vergisi Kanununun 
36 ve 37 nci maddeleri hükümlerine göre birleşme ve devir halleri veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre nev'i değişikliği nedeniyle yeni şirkete devredilecek taşıtlar» 

«Taşıt alım vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda 
değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür.» 

MADDE 2. — 1318 sayılı Finansman Kanununun 4 üftcü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergileme ölçü ve hadleri 
Madde 4. — Otomobil, kaptı-kaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendi

rilir. 

(I) SAYILI TARİFE 
Taşıtların yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların net ağırlığı 

950 Kg. ve daha aşağı 
951 - 1 200 Kg.'a kadar 

1 201 - 1 600 Kg.'a kadar 
1 601 - 1 800 Kg.'a kadar 
1 801 Kg. ve daha yukarı 

Bu hadler spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı uygulanır. 

1 yaş 
TL. 

60 000 
10 000 

140 000 
200 000 
240 000 

2-3 yaş 
TL. 

40 000 
70 000 

100 000 
140 000 
180 000 

4 - 5 yaş 
TL. 

30 000 
50 000 
70 000 

100 000 
130 000 

6-8 yaş 
TL. 

20 000 
30 000 
45 000 
65 000 
90 000 

9 -11 yaş 
TL. 

15 000 
25 000 
35 000 
50 000 
60 000 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (II) sajulı tarife aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Taşıtların cins ve istiap hadleri 

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

1 yaş 2-3 yaş 4-5 yaş 6-8 yaş 9-11 yaş 
TL. TL. TL. TL. TL. 

a) 

1. 
2. 
3. 
4. 
b) 

1. 
2. 
3. 

Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri 
(İstiap haddi) : 
3 500 Kg.'a kadar 
3 501 - 5 000 Kg.'a kadar 
5 001 - 10 000 Kg.'a kadar 
10 001 Kg. ve daha yukarı 
Minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri, 
(Oturma yeri) : 
25 kişiye kadar 
26 -'35 kişiye kadar 
36 ve daha yukarı 

U0 000 
150 000 
200 000 
230 000 

70000 
100 000 
120 000 
160 000 

50 000 
70 000 

110 000 
130 000 

40 000 
50 000 
90 000 

100 000 

30 000 
40 000 
60 000 
70 000 

130 000 80 000 60 000 
180 000 120 000 100 000 
230 000 160 000 140 000 

50 000 40 000 
70 000 50 000 
100 000 70.000 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. —. 13:18 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan IİI sayılı Tarife aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«III SAYILI TARİFE 

Taşıtların Yaşları ile Bunlar için Ödenecek Vergiler 

Taşıtların Cinsi 

Motosikler 
Yük ve yolcu motosikletleri 
Triportör 

1 
Ya| 
TL. 

6 000 
13 200 
18 000 

2 - 5 
Yaş 
TL. 

3 600 
8 400 

13 200 

6 ve 
daha yukarı 

yaş 
TL. 

2 400 
6 000 
9 600» 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan (III), (IV) ve (V) sayılı tarifeler aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

(III) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtın cinsi 

Motosiklet 
Yük veya yolcu motosikleti 
Triportör 

1 yaş 
TL. 

6 000 
15 000 
18 000 

2-5 yaş 
TL. 

4 000 
10 000 
15 000 

6-11 yaş 
TL 

3 000 
6 000 
10 000 

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için 
ödenecek vergi miktarı 

Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG) 

A) Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler : 
10 - 20 BG'ne kadar 
2 1 - 5 0 BG'ne kadar 
51 - 100 BG'ne kadar 

.101 - 150-BG'ne kadar 
151 BG ve daha yukarı 
Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, federasyondan yelken numarası almış, motorları olan 

yelkenli tekneler (kotralar) için % 50 nispetinde uygulanır. 
B) Traktörler : '(Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerden fatura ile ilk iktisabın

da veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her motor gücü birimi (BG) için 750.— TL. esas alınarak 
vergilendirilir. • 

1 yaş 
TL. 

2 000 
3 500 
3 000 
3 500 
5 000 

2-3 yaş 
TL. 

1 500 
1 600 
2 000 
2 000 
3 000 

4 - 5 yaş 
TL. 

1 000 
1 200 
1 500 
1 600 
2 200 

6-8 yaş 
TL. 

700 
800 

1 000 
1 000 
2 000 

9-11 yaş 
TL. 

500 
500 

• 600 
800 

1 500 

(V) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların azamî kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler : 
1 150 Kg.'a kadar 
1 151 - 1 800 Kg.'a kadar 
î 801 - 3 000 Kg.'a kadar 
3 001 - 5 000 Kg.'a kadar 
5 001 - 10 000 Kg.'a kadar 

10 001 - 20 000 Kg.'a kadar 
20 001 Kg. ve daha yukarı 

1 yaş 
TL. 

240 000 
300 000 
440 Q00 
600 000 

1 000 000 

2 yaş 
TL. 

200 000 
250 000 
400 000 
550 000 
900 000 

3 - 5 yaş 
TL. 

180 000 
200 000 
360 000 
500 000 
800 000 

6-11 yaş 
TL. 

160 000 
170 000 
320 000 
450 000 
700 000 

1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 
2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 178) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 5. — 1318 sayılı Kanuna aşağıdaki 11 inci madde eklenmiştir. 

«Yetki 

Madde 11.—Bu Kanunun 5 ve 6 mcı maddelerinde yer alan II, III, IV ve V sayılı (tarifelerdeki vergi 
miktarlarını 5 kata kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 6, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
'/.. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S, N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı Y. 
/. S. Giray 

Sanayi ve Ticaret Balkanı Y. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
JC Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. İV. Eldem 

Dışişleri Bakanı Y, 
A, M. Yılmaz 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
/, S. Giray 

Tanm Onman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

4.6.1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Y 
M. Aydın 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 178) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 5. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«Yetki 

Ek Madde — Bu Kanunun 4 - 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı tarifeler
deki vergi miktarlarını 5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 178) 





Dönem : 17 Yasama yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 179 

2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Taban
caları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurul
masına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /616) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar , 31.10.1984 
Genel. Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 18/101-1828/06705 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MBCLM BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.10.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alı
mı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NÜŞAN TABAKALARI VE AV BI
ÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNA EK GE-

ÇtCt 2 NOt IMADÜE EKLENMESİ' HAKKINDA (KANON TASARISI GEREKÇESİ 

Uzun yıllardan Iberi vatandaşlarımız tarafından izinsiz olarak taşınan ya da bulundurulan Yivsiz Av Tü
feklerinin dendtimini sağlamak amacıyla 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı «Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve IBulundurulmasına Dair Kanun» çı
karılmış olup Av Tüfeklerinim Taşınması veya Bulundurulması için mevcut Av Tezkerelerine kayıt edilmesi 
ya da Yivsiz Tüfek Sahipliği (Belgesi alma mecburiyeti getirilmiştir. 

Kanun koyucu daha önceden av 'tüfeğine sahip olan vatandaşlar için mezkûr kanunla (bir yıllık geçici 
tescil küresi tanımıştır. Söz konusu Kanun 11 EyM 1981 tarihinde 'yürürlüğe girmiş ve anılan tüfeklerin tes
cili için (tanınan süre ise 11 EyM 1982 tarihinde son (bulmuştur. 

Ancak, 2521 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmeliğin ıgeç çıkarılması, tescil işlemleri için öntgö- . 
rülen 'belgelerin 'hazırlık ve Basımlarının yapılması zaman aldığından, tescil taleplerinin bu süre zarfında kar
şılanmadığı gerekçesi ile 2521 sayılı Kanuna 16.6.198'2tarMi ve 2$4S sayılı Kanunla ek geçici 1 inci madde 
eklenerek, tescil süresini geçiren vatandaşlarımıza 6 aylık 'yeni Ibir tescil süresi verilmesi imkanı sağlanmıştır. 

'Fakat, gerek' Bakanlığımıza ve gerekse diğer bakanlıklara intikal eden yazı ve müracaatların tetkikinde; 
bu silahların Ibüyülk ıbir bölümünün çiftçilerin, köylülerin ve özellikle kırsal alanda yaşayan kişilerin elle
rinde Ibulunduğu ve 'bunları yırtıcı ve muzur hayvanlara karşı mal ve can güvenliği için kullandıkları anla
şılmıştır. Av tüfeklerinin tescili için kanunlarla tanınan süreler zamanında ve yeterince halka düyurulama-
dığıridam daha çok miktarda Av Tüfeğinin tescilsiz olarak Wünduruildu'ğu tespit edilmiştir. Keza, (bu silahla-
rm izinsiz olarak taşındığı ya da (bulundurulduğunun zalbitaça tespiti halinde sahipleri hakkında Türk Ce-
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za Kanununun 549 uncu maddesi uyarınca hapis cezası ile cezalandırılacakları gibi tüfeklerinin de müsa
deresine karar verilecektir. 

Yukarıda arz ©dillen mağduriyetin giderilmesi amacıyla yivsiz av tüfeği sahibi olup da tescil sürelerini 
kaçıran vatandaşlarımıza 'tekrar 6 aylık yeni bir tescil süresi verilmesi ve bu gecikmeden dolayı cezaya veya 
takibata maruz kalanların affını uygun (görmek suretiyle 2521 sayılı Kanuna ek geçici madde 2 olarak ila
ve olunması için ekteki Kanun tasarısı metni hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esaı No. : 1/616 
Karar No. : 42 

15.11.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS* BAŞKANLIĞINA 

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve ge
rekçesi ilgili (Bakanlık ıtem'silci'sinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 14.11.1984 günlü 7 nci birleşiminde in
celenip 'görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekli ile aynen kabul edildi. 

Raporumuz Genel Kürul'a sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Muzaffer Aracu 

Denizli 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Uğur 

Muğla 

Başkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Üye 
Kadri A it ay 

Antalya 

Üye 
Ahmet Ata Aksu Namık Kemal Şentürk 

Gaziantep 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Akarca Osman Doğan 

Şanlıurfa 

İstanbul 

Üye 
Ali Aşkın Toktaş 

İzmir 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 179) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Ni
şan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MAİDDE 1. — Tl .9.1981 tarihli ve 2'521 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«flık Geçici Madde 2 — Yivsiz av tüfeği sah'ibi 

olup da 'Kanunun geçici 2 nci ve ek (geçici 1 inci mad
delerinde belirtilen süreler içinde vali veya kayma
kamlıklardan yivsiz tüfek saüıipliği belgesi almayan
lar veya tüfeklerini av 'tezkerelerine 'işletmeyenler bu 
İKanunun 'yürürlüğe girdiği tarihten itibaren al'tı ay 
içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uy
gunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini 
av tezkerelerine işlettikeri veya yivsiz 'tüfek sahipliği 
ibeigesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapıl
maz. 

©u Kanunun yürürlük tarihinden önce hakların
da 13 üncü madde uyarınca takibata taşlanılmış ol
ması halinde 'bu taiklbaltlar durdurulur. Henüz infaz 
edilmemiş mahkûmiyet kararları infaz edilmez ve 
Kanunî sonuçlan ortadan kalkar. Mahkûmiyet hü
kümlerine ait sicil varakaları adlî s'icMden çıkarılır. 
Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili merci
lere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine 
geril verilir.» 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nisan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 179) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

. .-> 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2, — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edülmiştir. 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A* K. Alptemoçin 

içişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret. Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

24 . 10 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 179) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 184 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 

Raporları (1 /554) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 13 . 7 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : ILK.T.D.18/101-1177/04287 " 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza firzı Bakanlar Kurulunca 11 . 7 . 1984 tarihinde karar-
If ştırüan «Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi! Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğin!! arz ederim. -

Turgut özal 
Başbakan 

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ 
HAKKINDAKİ KANUN GEREKÇESİ 

Taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüz ve müdahalelerin önlenmesi amacıyla çıkarılan 24 Haziran 1933 
tarih ve 2311 Sayılı Gayrimenkule Tecaüvüzün Define Dair Kanun ile 24 Nisan 1952 Tarih ve 5917 Sayılı 
Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hakkında Kanunun tedvinini gerektiren sebepler bugün de geçerlidir. 

Gerçekten taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüz ve müdahalelerin önlenmesi görevinin idare tarafın
dan yapılmasının gerekleri hukukî ve daha çok sosyal temellere dayanmaktadır. 

5917 sayılı Kanunla vali ve kaymakamlara verilen yetki, taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüz ve mü
dahaleden dolayı bozulan güvenlik ve asayişin sağlanması içindir. Taşınmiaz mal zilyedliğine herhangi bir te
cavüz ve müdahale, kamu düzeninin bozulmasına ve sarsılmasına da yol açar. Vali ve kaymakam taşınmaz 
mal zilyedliğinin olduğu gibi korunmasına karar vermekle beraber, bizzat ihkakı hak teşebbüsünde bulunan 
kimseye kanun yoluna başvurmasını tebliğ etmektedir. 

Bu duruma göre valilere, kaymakamlara verilen yetkinin hukukî niteliği, kamu düzenini korumak için 
alınan, geçici bir idarî zabıta önlemidir. 

Vali ya da kaymakam aldığı kararla anlaşmazlık konusu taşınmaz malın hukukî durumunu bir yargıç gibi 
kesin olarak saptamamakta olup, bu mercilerin kararı, taşınmaz mal üzerindeki hakl'an etkileyici nitelikte de 
değildir. Şu duruma göre, ilgili şahıs mahkemelere başvurmakla hakkını arayabilecek ve iddialarını kanıtla
yabilecektir. 
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Vali ve kaymakam tarafından alınan bu idarî zabıta önlemi taşınmaz malın hukukî durumuna hiçbir etki 
yapamayacak, taşınmaz malın üzerindeki haklarda hiçbir değişme meydana getirmeyecektir. Çünkü taşınmaz 
malın tasarruf ve mülkiyeti hakkında hüküm verme yetkisi mahkemelerde. Son söz mahkemelerindir. Tasar
ruf sorununun Medenî Kanun hükümlerine göre çözümleneceği kuşkusuzdur. Ancak, zilyedlik anlaşmazlıkları
nın bir asayiş sorunu haline gelmemesi için, durumun bulunduğu halde korunması ve'taşınmaz mal üzerinde 
tasarruf iddia eden kimsenin, kendi kendine mevcut durumu bozmasına izin verilmemesi gerekmektedir. 

ilk bakışta, Medenî Kanunda özel hükümler bulunduğuna göre zilyedliğe yapılan tecavüzlerin idarece ön-
I 

lenmesine ilişkin bir kanuna gerek olmadığı düşünebilir. Medenî Kanundaki zilyedliğin korunması, bir dava 
sırasında, tarafların iddia ve savunmalarının incelenmesi ve hükme bağlanması suretiyle gerçekleşir. Bu da 
mahkemeler, yani adlî yargı yolu ile olur. 5917 sayılı Kanun ise, taşınmaz mal üzerinde, o anda zilyed bu
lunan kimsenin hukukunu korur ve tecavüzü önler. Bu durum idarî makamlar tarafından sağlanır. Ancak, 
5917 sayılı Kanun zilyedhği hemen himaye eder. Medenî Kanun hükümlerine göre zilyedliğin korunması 
ise dava açılması ve diğer hukukî işlemler nedeniyle daha gsç olur. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 9 uncu faslını oluşturan 101-113 üncü maddelerindeki hüküm
lerle konulmuş bulunan ihtiyatî, tedbir kurumunun 5917 sayılı Kanunla sağlaman tedbire benzeyen yönü, var 
olan anlaşmazlığın geçici olarak çözümlenmesi, tecavüzün durdurulması ve bu kararın uygulanmasında Dev
let kuvvetinden yararlanılmasıdır. 

Ancak, bu iki kanunun getirdiği önlem ve sonuçları arasında farklar vardır. 5917 sayılı Kanun idarî ma
kamlar tarafından uygulanır ve yalnızca taşınmaz mal üzerinde karar alınır, kararın sonuçları geçici olup, 
idarî bir önlemdir. Bu kararları alırken teminat aranmaz ve alınmaz. İhtiyatî tedbirlerde ise isteğin konusu 
taşınır ve taşınmaz mallar, anlaşmazlık olan şeyin korunması, Medenî Kanuna göre nafaka, ayrılık ve bo
şanmada geçici tedbirlerle ilgili hususlardır. Kararlar mahkeme tarafından verilir. 

Bu kararlar sürekli ve bütün sonuçları ile hukukîdir. Lehine karar almış olan kimse 10 gün içinde yetkili 
mahkemede mütecavüz ve gasp veyahut da herhangi bir sebep ile müdahalede bulunan şahıs aleyhine dava 
açma zorunluluğundadır. Mahkeme, lehine karar vermiş olacağı kimsenin, karşı tarafa vaki olabilecek herhan
gi bir zarar ve ziyanını önlemek amacıyla, işin niteliğine ve* hacmine göre bir paranın depo edilmesine müra

caat sahibini zorunlu kılar. 

IBu durumlar 5917 sayılı Kanunda yoktur. Vali veya kaymakamilar karar verirken başvuru salh'ilbinıi böyle 
kanunî külf dilere zoriıamanıaklüadıır. Mahkemeden lehine teidlbir alan kimse 10 gün için&e dava acımazsa tedbir 
kararı ortadan kalkar. Hafllbuki, vali ve kaymakamın karan karşı taraf ilgili mahkemeden karar alıncaya 
kadar süreklilik gölsterir., 

Valtanldaşın ıhalklı ^aşVurultaırını acele olarak sonuçîaridıralbilmek Usûl Kanununun koyduğu hükümler 
neidenİıyle zordur. Davalı te-bftijgaıta rağimen gelmezse gıyalb kararı tebliği, talik- dilekçeleri ve vekillerin dosyayı 
tetkik için isüre istemeleri ile yargılamalar uzayalblımekfedir. idarenin keşif ve soruşturmalarda çektiği bir güç
lük de sıözkbnusiu değildir. Zira idarede herşey pratiktir. 

İBaşkasmın taşınmaz malına tecavüz edenlier hakkında hızla ve yeteri kadar yapılan adil bir soruşturma 
sonunda, ,bu tecavüzün önlenmesi ve mütecavize bu yolda sarf olunacak giderlerin yükleltiiim'ösi kamu 
düzeninin ve güvenliğinin sağlaramiaisı yönünden etkin Ibir örnek olanaktadır. 

Taşınmaz imalar- üzerindeki anlaşmazlıklar, 59,17 sayılı Kanunum gerekçesinde de belir ffidiği ıgtM, özel
likle arazi smıriannın kesin bir biçimde tespit ve töscil edilmemiş olmasından doğmaktadır. Şu hailde taşınmaz 
mallara yapülan tecavüz ve müdahaleleri, bütün hukukî nitelikleri be&ıirlî kesin bir hakka karşı yapılmış bir 
(tecavüz ve mlüldalhaile saymaya; ihkakı hak addedip bu yönden suç işlendiğini kaibul etfm'eye oilanafc yoktur. 
Tecavüz ve müdahale eden, çoğunlukla kendisini gerçek hak sahiibi sanmakta ve buna inanmaktaldır. Şu hal
de sorun, kendisini haklı sanan ikd tarafın, asayişe etkili oîafbilecek anlaşimaalığını derhal ve fakalt geçici 
olarak zilyed lehine bir noktada durdıurmak ve taraflara mahkeme yolunu göstermektedir, Bu yönlden de adlî 
»olmaktan ziyade idarî bir görev niitel'iğindedıir, 
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Uygulamada çoğu kez tecavüz ve müdahale ile zilyedttiğin saptanması, hukuk eğitimyden geçmemiş 
kimselere yaptırıtoalktaldır. Ancak, esasları iyi tespit edilim'iş bir kanuna ve bunun uygulama şeklini açıkla
yan bir yönetmeliğe dayanarak yapılacak kısa süreli eğitimle nispeten basit bir konu olan zilyedimin ve te
cavüzün saplanma işlemi, hukulk öğrenimi yapmamış (kimselere de öğreftiîebil'ir ve zaten aiz ottan yeterli per
sonel kaynağımdan azamî yararlanma sağlanarak personel israfı da önlenir. 

Ülkemizde, özellikle tarım arazilerinin sayı ve alan bakımından çok ve geniş olması, halkımızın mülkiye
te ve araziye karşı ps'ilkloloj'ilk ve maddî bağlılığı; cinayet daıvadarmın %*55 inin ve alslü'ye hukuk malhkeme-
Herındeki davaların % 80 inin arazi anlaşmazlığından boğmuş olması, konunun ne denli önemli olduğunu 
(göstermekledir. Taşınmaz mal anlaşmadıklarının asa'yişe etkin büyük ve küllevî olaylar doğurlduğu incele
meler sırasında da sarAanmıştır. Şu halde, güvenlik ve asayişten sorumlu ottan idarî makama, taşınmaz mal 
anlaşmadığından doğan olayları büyümeden, işün başlangıcında önleyebilmesi için anlaşmazlıkla ilgili konu
da da karar alma yetkis'i tanınmalıdır. 

/Taşınmaz mal anlaşmazlıkları ile kadastro arasında çok yakın bir ilişki 'bulunduğu açıktır. Kadasltro ta
mamlanmış olan ilçelerdes tecavüz olaylarının gittikçe azaltlmakta olduğu bir olgudur. Ayrıca kadastro ya
pılan yerlerde anlaşmazlıklar önemini de kaylbetonekite ve basit sınır kaymaları ile ilgili olaylar olarak kal
maktadır., 

Ancak Türkiye'de kadastro çalışmaları yeterli düzeye çıkariamamış olduğundan bütün arazinin tespit 
Ve tescili için dana uzun yılar beklemek gerekecektir. Ayrıca kaldaötro çalışmaları yapılan yerlerde de ka
dastronun tamamlanmış olmasının arazi istikrarını hemen sağlayamadığı, (bu istikrarın sağlanabilmesi için 
aradan 8-/10 yıl geçmesi gerektiği görülmüştür. 

Bu durum, arazi anlaşmazlıklarının daha uzun süre devam edeceğini ve idarece önlem alınması gerektiği
ni göstermektedir. 

5917 sayılı Kanunun tedvin gerekçesi yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, bugün de 
geçerliliğini korumaktadır. Gerçekten de taşınmaz mal ziillyediğine yapılan tecavüz ve müdahalelerin, kamu 
düzeninin korunması düşüncesiyle idarece önlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Ancak 29 yıllık uygula
ma bu kanunun tedvin amacını gerçekleştirmede birtakım boşluklar ve aksaklıklar bulunduğunu gösltermîş-
Itir, 

Bakanlığımızda, İçişleri Hizmet ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme Projesi (ftç - Düzen) çerçevesinde ya
pılan inceleme ve araştırmalar sonunda tespît edilen ibu boşluk ve aksaklıklar, kitap halinde de yayınlanan 
«Taşınmaz Mal Ziyediliğinin Korunması» adiı raporda açıklanmıştır. Bu raporda mevcut bulgular Bakanlığın 
yetkili birim ve kurullarında da değerlendM'Mikiten sonra, çözümlenmesi ve yeniden düzenlenmesi gereken 
başlıca sorunların şu noktalar etrafında toplandığı anfeşılmışltır.- ' 

1. ,39117 sayılı Kanun gereğince, kararların mutlaka valıiler tarafından alınması zorunluluğu, valiler için 
ağır ve gereksiz bir iş yüktü doğurmakta, vali yardımcılıarına yetki devrini imkânsız kıilımakltadır. 

2. Tecavüz edilen taşınmaz mallar içinde kamu malları ve özellikle hazine arazileri sayı ve alan itiba
riyle önemli bir yer tutmakta, ancak kanun kamu malılarına yapılan tecavüzlerin önlenmesinde, bunların ni-
IfielMerin'i göz önünde tıkamaktadır. 

3. iSoruşturma memurlarının yeminli olarak tanıkları ve ilgili kamu kuruluşları temsüclerini. dinleme 
olanağı yoktur ve bu durum İsabetli karar vermeyi önlemektedir. 

4. Yapılan soruşturmaların sonunda bazen karar yazılarak kararın tebliği yoluna giıdlteıekte, bazen de 
sonuç, yazılı bir karar olmaksızın tebligat yazısında ifade edilmekte ve uygulamada bir kararlılık bulun
mamaktadır. 

5. Kanunla ilgili bütün tebligat, zoru görekteımese ve gereği olmasa da, güvenlik kuMvdÜlerdne yaptınl-
- malkta ve bu örgüStlerin iş yükü gereksiz yere artırılmaktadır, , 

<6. Yasada hüküilm bulunmasına karşın men kararlarının tümü güvenlik kuMvetlerince yerine geltirilmek-
te ve bu durum birçok sakıncaların doğmasına ve güvenlik kuvtvetleriinlin iş yükünün gereksiz olarak artma
sına neden olmaktadır. Ayrıca infazın ne kadar zaman içerisinde yapılacağı uygulamada duraksamalar yarat
maktadır., 
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7. 'Bir taşınmaz mıala yapılan ikinci tecavüzlerde ıbir soruşturma yapilmaksuzın tecavüzün varlığını zabı
tanın tespit etalesi ve derhal eski karar hükümleri gereğince tecavüzü önlemeisi zabıtanın riJteliği ve yetene
ği y'önünfden sakıncalar yaratoaktadır. 

8. 5917 sayılı Kanuna göre verilmiş bir karar varken mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı veya Danış
tay'a başvurmalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmesi, hem asayiş yönünden, hem de merciler ara
sımda gereksiz ydtfki anlaşmazlıkları çıkması nedeniyle sakıncalar doğurmak/tadıır. 

9. (Kıanun ideolojik amaçlarla yapılan taışınniaz işgalerini önleyecek hükümlere salhip bulunmamakta
dır. 

10. Taşınmaz mal anlaşmazlıklarıiyla iligili başvurmalarda, dilekçelerde yazılanlardan, konunun kanun 
kapsamı dışında olduğu açıkça anlaşılsa bile, kanun hükmü gereği olarak soruşturma yapılması zorunluluğu, 
hem şikâyetçinin boş yere oyalanmasına ve para harcamasına sebep olımakita, hem de idarî makamları gerek
siz yere uğraştırmaktadır. 

11. IKanunda güvenlik kuvveftlerine, irtfaz dışında güvenliğin korunmasıyla ilgili açık bir görev verıime-
mesıi, (sakıncalar doğurmaktadır, 

- 12- Adresi belli olmayanlara, 59)17 sayılı Kanunla ilgili infaz ve tebligat usulüne uygun biçimde yapılma
maktadır. 

13* Görevtendirilecek memurların yevmiyeleri ve taşıt aracı masrafları konularında uygulamada güç
lüklerle karşılaşılmaktadır.. 

Bütiün bu sorunları çözümlemek için, taşınmaz mal zilyedlıiğine yapılan tecavüzlerin önllenmesi hakkında
ki bu kanun tasarısı hazırlanımış /bulunmakltadır. 

MİAJDDE GEREKÇELERİ 

IMadde 1. — Bu madde ile Kanunun amacının tasarrufa ilişkin güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanma
sı olduğu belirtilmiş. Kanunun kapsamına giren taşınmaz mallar gösterilmiştir. 5917 sayılı Kanunun uygu
laması sırasında, kanunun kapsamına girip girmediği hususların da tereddüt yaratan taşınmaz malılar açıklı
ğa kavuşturularak tüzelkişilerin zilyed bulundukları taşınmaz malarla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
veya bunlar tarafından idare olunan mallar ve Devletin hlülküm ve tasarrufu alltınıdıaki menfaati uımuma ait 
taşınmaz malar Kanunun kapsamına alınmıştır. 

-Madde 2. — Taşınmaz malara yapılan tecavüz ve müdahaleleri önlemekle görevli makamlar gösterilmiş 
olup, 59İ17 sayılı Kanundaki «mahallin kaymakam veya valisi tarafından» ibaresinin uygulamada yarattığı 
fereddültiler glderlm'iştiır. Yeni düzenlemede merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer 
ilçelerde ise kaymakam yetkili olduğu açıkça belirtilmiş ve valinin bu konuda vali yardımcısına yetkıi dev
rinde bulunabileceği esası getirilmiştir. 

MaldSde 3. — 5917 sayılı Kanunda tüzeİöişilere ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafın
dan idare olunan taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde, kimin başvuruda bulunabileceğine iliş
kin bir hükmün bulunmaması nedeniyle meydana gelen tereddütlerin giderilmesi amacıyla, tüzelkişilerin ve 
kamu kurum ve kuruluşlarının yetfcilii temsilcisi veya görevlisinin başvuruda bulunma yetkisine sahip olduğu 
açıkça beliriöimiştöir. 

IKöy tüzelkişiliğine ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde, konunun önemi nedeniyle köy 
mulbtarı ile birlikte köy halkından herhangi birine de 5917 sayılı Kanunda olduğu gibi başvuru yetkisi ve-
rimıiştir., . 

lAynoa kamuya ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde başvurma olmasa bile, bunu her
hangi bir surette öğrenen vali ve kaymakamların kendiliğinden sorutturma yaparak yada yaptırarak karara 
bağlayabileceği hükîmü getiriflml#r. 

Madde 4. — Taşınmaz mal zilyedinin başvurma süresi 5917 sayılı 'Kanunda olduğu gibi tasanda aynen 
korunmuş ise de Devletlin hüküm ve tasarrufu altında 'bulunan ve meöfaati umuma ait olan taşınmaz malla
ra yapılan tecavüz ve müdahalelerde süre kaydı konulmamıştır. 
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IBu düzenleme ile Devidtin hüktim ve tasarrufu altında bulunan ve menfaati umuma ait taşınmaz mal* 
İ-aon tecavüz ve müdahalelerden daha etkin bir şekilde korunması amaçlanmıştır. 

IMald'de 5. — Başvurma üzerine saru'şjhırmanın, yanlarına yapımcı da alabilecek olan karar vermeye yet-
ıkli kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya birkaç memur tarafından yerinde yapılacağı esası konduk
tan slonra, açıkça ve kesinlikle kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden anlaşılan ^başvuruların yerimde so-
ru t̂uınma yapıftmadan reddediilelbileceği ve taşınmaz mal sınır anlaşimazlİDğı olan bir yerde ise tereddütleri gider
mek için karar vermeye yetkili kaymakamlık ve valiliğin tayini konusunda açıklık getirilmiştir. 

iMadde 6. — Soruıştunma memurunun soruşlturma sırasında taraflarım göstereceği, tanıkları dinledikten 
sonra kanaatini sağlamlaştırmak için gerekli gördüğü takdirde tarafsız kış/ileri, hazine, özel İdare ve beledi
ye temsilcilerini ve köylerde muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini de dinleyebileceği öngörüfaüş ve soruştur
manın enigeç 15 gün içinde tamamlanarak karara bağlanması esası getirilmiştir. 

İMadde 7. — 5917 sayılı Kanunda olduğu giiıbi bu Tasarıda da verilen kararların kesinliği esası korun
muştur. Buradaki kesinlik, verilen kararların başkaca Ibir idarî işleme gerek kalmadan oluştuğunu ve hiye
rarş i makamlarca kararlar üzerinde herhangi bir idarî işlemin yapılamayacağını ifade eftimektedir. Madde 
mötoliride de açıkça beliıttildiği üzere bu kararlara karşı idarî yargı yolu açıkitır, 

Diğer tarafltan, kararlardaki belirgin yazı ve hesap hatalarının yine karar veren makamlarca düzeMlebile-
ceği hükmü getirilerek uygulamada tereddültlere sebebiyet veren bir husus açıklığa kavuştıırûlbıuış'tur. 

lAyrıca, taşınmaz mal üzerinde üsitün bir hak iddia edenlerin yetfciM mahkemelere baştyuıraibiaceklerinin 
karanda belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Madde 8. — 5917 sayılı Kanunda sorutturmanın yapılması veya kararın yerine geröiırimdsıi sırasında ta
raflara tebligat yapılacağı hakkında bir hüküm bulunmadığından uygulamada karşılaşılan güçlüklerin gide
rilmesi için, taratora tebligat yapılması esaisı konduktan sonra şikâyetçinin, kanuni vekil veya dilekçesinde 
belirttiği temsilcisinin taşınmaz malın başında bulunması zoruoluğu konmuş, mütecaviz gelmezse soruştumma 
ve kararın yerine getirilmesinin yokluğunda yapılacağı hükmü konmuştur. 

Tecavüz ve müdahalemin önlenmesi gereğim kapsamayan kaırar ve diğer istemlerin ilgililere duyurulma
sında 7201 sayılı Teb'İgat Kanunu hükümlerinsin uygulanması esası geîtirilmişlbir. 

İMadde 9. — 5917 sayılı Kanonda verilen kararların kimler tarafından yerine getirileceği açıkça belirtil
memiş olmakla birliklte bu görev güvenlik kuvvetlerince yürütülmüştür. 

(Kararın yerine gdfciriHmesi işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yüı̂ tüflebilımesi ve güvenlik kuwe!tflerinirt yo
ğun iş yükünün bir ölçüde hafifletillmesıi ve her kararın yerine getirilmesinde güvenlik kuvvetlerine gerek du
yulmaması gibi nedenlerle, bu Kanuna göre verilecek kararların yerine getirilmesi için, kararı vermeye yet
kili makamlarca infaz memuru görevlendirilmesi öngörüjmüştür., 

Kanunun esprisine uygun olarak, kararın yerine ge'aıiiımesindeki gecikmelerin önlentmesi amacı ile ka
rarların infaz memuruna geldiği tarihiten Jbiibaıren enigeç 5 ,gün içinde uygulamanın yapılması zorunluluğu ge
tirilmiştir. 

Crerektiğinde kararın yerine geltiriimesinde infaz memuruna yardımcı olmak üzere teknik kişilerin gö-
revtadirileMeceği ve ayrıca gerek soruşturma gerekse kararın yerine getirilmesi sıa-asınida mahalî mülkî 
amirin emri ile güVenlik kuvvetlerince her türlü önlemin alınacağı hükme bağlanmıştır. 

IMad!de 10. — Tecavüz ve müdahalesi önlenen kişinön taşınmaz mal üzerinde vücuda getirdiği her türlü 
ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı umumî hükümler dairesinde mahkemeye 'başVuralbileceği hükmü 5917 
sayılı Kamunda olduğu gifbi korunmuş, taşınmaz malın eski hale getritaek süretöilyle tecimimin sakıncaları ve-
velce anlaşıldığından ona benzer bir hüküm konulması uylgun görülmemiştir., 

IMadlde 11. — Süresi içinde karar verilemez veya karar yerine getirilemezse nedenileriyle üst makama bil
dirilmesi esa'sı kabul edilmiş olup, bu suretle nedensiz gecikVnelerin önlenmas'i sağlanmak istenmiştir. 

İMadde 12. — 5917 sayılı Kanundan farklı olarak ikinci ve daha sonraki tecavüz ve mıüdahMelerde aynı 
mültiecaviz tarafından ikinci defa veya onun yararına başkaları tarafından bilerek ilk defa yapılmış olsun 
birincide olduğu gilbi soruşturma yapılıp karara bağlanması zorunluğu konmuştur, 
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' 59'17 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasında zilyedine teslim olunan taşınmaz mala başkaları ta
raf'nidan vuku bulacak tecavüz ve (müdahaleler yeni bir ısıonuşjtuıtima yapılmaksızın derhal men edilir denilmek<te 
ye hüküm 2 nci ve müteakip tecavüz ve müdahalelerde, fiilin tespiti bakı'mından saruşlturima yapılması hu
susunda farklı görüş ve uygulamaya yiol açltığından yeni getirilen hükümle bu tereddütler gıMeriî mıiş bulun-
makltadır. Tecavüz ve müdalha/le varsa sonucu karara îbağlanıarak taşınmaz mal zilyedine tesUiım edilmekle 
'birliilkıte mültecafvizjin cezalandırılması için dosyamın adlî mercilere verileceği hükmü getMlımişttir. 

Madde 13, — .Uygulamada 5917 sayılı Kanuna göre verilmiş bulunan karanlar aleyhime Danıştay'da açı
lan ipltal davalarımda, Isltek üzerine, yürtftimenim durdurulması kararı da verilmektedir. Bu durumda asıl dava
nın geç karara balğlanıması nedtenıiyl'e uygulamamın durdurulması, anlaşmazlığın devamına ve bir ç/ok olayla
rın çıkbıasına neden (dknakitadiır. Esasen verilen men kararının infazı yapılıp, yürütlme işlemci tamamlandık
tan sonra Danışltay'ca yürütimen'in durdurulması kararı verilldiğimden, bu kararın infazı İle yapılmış bir iş
lemin aksine yeniden bir işlem yapıHması, başkaca hukukî anlaşmazlıklara da yol açmaktadır. Bu sakıncala
rın gid-arilmiesi için, idarî yargı tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmemesi ve anlaşmazlığım ke
sin kararlar çözümlenmesi zıorumlllu gtörülımüşltür. 

Madde 14. — Bu maddeyle başvuru şurasında taraflar arasındaki taşılnmaz mal anlaşımazHığı hakkında 
mahkemece ihtiyatî tddibir karan verilmemiş veya anlaşmazlık dava konusu yapıl!ımamışisa bu Kanunun uy
gulanacağı ömgörülmüş'tür. 

Alyrıca bu Kanuna göre verilmiş bir önJlerne kararı varken, taşınmaz mal anlaşmaizllı/ğına ilişkim dava açıl
madan mahkemelerce IbMyaJti te'dlbir kararı verile'meyeceği esası getMlmıiş ve bu düzenleme ile yasanım hangi 
'hallerde uygulanacağına açıklık kazandırılarak idarî ve aldilî merciler arasında uygulamada görülen sürtüşıme-
'îerin giderillimesi almaçlanımışjtır. 

Madde 15. — Bu madde ite ceza hükümleri düzerilentoişliıir. 
Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin yetikii makamlarca önfcnmesimdem .sonra, bu yerlerim 

mahkeme kararı ille kendisime teslim edillmeksizim aynı 'taşınmaz mala ikinci defa yapılan tecavüz veya mü
dahalede bulunanlara verilecek cezalar belirlenmiş; mütecaviz dışında başkaları tarafımdan birinci müte
caviz yararıma biterek ilk defa yapılan tecavüzler de ceza kapsamı içine almmışltır. 

İkinci tecavüz veya müdahalenin silahlı bir kişi veya silahsız olDsa b!ifc binden fazıla kişiler tarafımdan ya
pılması hailimde ve taşımimaz malı aralarında payla'şimak veya ortaklaşa kullanmak amacıyla beş veya daha çok 
kişi tarafından yapılması hallilerimde verilecek cezanın artırılması öngörülmüştür. Bu suretle toplu işgallerim 
önlenmesi amaçlam<mışftır. 

Diğer taraftan kalmu idareleri, kamu kurumları ve kurUluşlları veya bunlar tarafın/dan idare olunan veya 
Devlette ait veya Devlettin hüküm ve tasarrufu altında 'bulunan sahipsiz yerlere veya menfaatti u/mulma ait 
olan taşınmaz mallara karşı. yapıdan ikinci tecavüzlerde de mütecavizlere verilecek cezalar artırıknışltır. 

(Madde 16, — Bu Kanuna göre açılan ceza davalarının kısa sürede karara bağlanlması amaçlanmıştır. 
iMadde 17. — Bu madde ite uygulamada tereddüt yaraltan malî hükümler yemeden düzenlemtmiş'tir. Soruş

turma, inıfaz ve infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak görevlendirilen memurların yevmiye ve taşıt 
güderlerinim, başvuruda bulunanlar tara/fındam yalnız 'Maliye veznesine yatırılacağı kalbul edilmişltir. Bu me
murların yapmış oldukları işleri, Harcırah Kanunu kapsamıma giıren bir görev niteiiiğinlde düşünmek uy
gum görülmemektedir. Bu nedenle göreve giltlfcikteri günler için süresine ve görevin belediye sınırları içinde ve 
dışımda yapılmasına bakılmaksızın Devlet memurlarına (verilecek yurt içi geçici görev yoluklarını aşmayacak 
miktarların tam olarak ödenmesi öngörülmüştür. 

Vali ve kaymakamlar kamuya ad't taşınmaz maMara yapılan tecalvüz ve müdahalenin önlemimesi amacıyla 
göreviemdirdiği soruş'turma, infaz ve infaz memuruna tekn'ik yönden yardımcı memurlara verilecek yevmiye 
ve taşıt giderlerinin taşınmaz malım alilt olduğu kamu kurum ve kuruluşunca karşılanacağı hülkmü getirilmiş-
tfrr. 

Staruşffcurma sonucu tecalvüz ve müdahalemin önlenmesi karan verilirse, masrafların mütecavizden icra 
dairesince ıtahisiıl edileceği öngörülmüştür. 

Madde 18. — Bu Kanuna göre verilen kararların hiçbir harç ve resme tabi olmadığı hükmü getirilerek 
uygulamadaki tereddütler gıkMmişitir. 
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Bu Kanunun uygulama esaslarını gösterir bir yönetmelik düzenlenmesi hülkime bağlan-Maidde 19. 
mıştır. 
... IMadde 20. — Kaildırılan kanunu göcfteıımekitedir., 

IMaldde 21. — Yürürilük tarihini belletmektedir. 
(Maıdde 22. — Yüriüömie durumunu gösltermekltedir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/554 
Karm No. : 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin öriîenmesıi Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumu

zun 17.10.1984 günlü üçüncü birleşiminde illgii Bakanlık temısoılcilerinin de kaitıtaalairıyla incelenip görüşül
müş, gerekçesi uygun görülerek maldldeleri ayrı ayrı tartışıllımış, maddelere ilişkin kabul, illâVe ve değişiklik
ler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

Tasarının 1 inici, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci,'6 nci, 7 nci, 8 inci, 10uncu,l!l inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 18 
inoi, 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddeleri İBakanlaır Kurulumdan gelen şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «ye'fckilli am'iır taralından» iibaıreisi ifade bozukluğu
nu gidermek için «yeftkili amirce» sekilinde değiştirilerek kabul edİmişltir, 

Tasarının 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının yazılış biçiminden, idarece verilecek her karardan sonra 
multlaka mahkemece teslim kararı verileceği sekilinde bir anlam çıkmakita, (]B) ve (C) benltlerlinin kaleme 
alınmasında da yapılacak aılturmalar bakımından uygulamada bazı tereddütler doğuracağı sonucuna varıldı
ğımdan maddeye açıklık getirilmesi bakımınidan metin yeniden düzenlenmiş ve maddenin; benitüeri küçük harf
lerle yazılarak değiştirilmiştir. 

Yetkili mahkeme yer itibariyle tespit edildiği için tasarının 16 nci maddesinin kenar başlığında geçen «yetki» 
kelimssi «görevli» alarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yazılması unutulan Harcırah Kanununun numarası ilave 
edilmiştıitr. 

Raporumuz Adalet Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 
Kâtip 

İsmail Üğdül 
Edirne 
Üye 

Muzaffer Aracu 
Denizli 

Üye 
Ali Aşkın Toktaş 

İzmir 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 

Başkanvek'ilıi 
Nihat Akpak 

Sakarya 
Üye 

Metin Üs tünel 
Adana* 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

izim ir 
Üye 

Ziya Ercan 
Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 
Üye 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 
Üye 

Kadri Altay 
Antalya 

Üye 
^Suha Tanık 

İzmir 
Üye 

Salim Erel 
Konya 
' Üye 

Arif Toprak 
Niğde 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/554 15 . 11 . 1984 
Karar No. ı 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Adalet ve İçişleri 
bakanlıkları temsilcilerinin' de katılmasıyla Komisyonu muzun 8.11.1984 tarihli 4 üncü birleşiminde incelenip 
görüşülmüş, gerökçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş ve maddelerin düzenlenmesi için 
beş kişilik bir Alt Komisyon kurulmasına karar 'verilmiştir. 

Sözü edilen tasarı ve tasarıya ilişkin İçişleri Komisyonu ile Alt Komisyon raporları ilgili bakanlık tem
silcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 15.11.1984 tarihli 5 inci birleşiminde görüşülmüş ve tasarı üze
rinde yapılan değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının genel gerekçesinde çözümlenmesi ve yeniden düzenlenmesi gereken başlıca sorunların sıra
landığı bölümde yer alan ve üç numaralı bentte ifade edilen «Soruşturma memurlarının yeminli olarak ta
nıkları ve İlgili kamu kuruluşları temsilcilerini dinleme olanağı yoktur ve bu durum isabetli karar vermeyi 
önlemektedir.!» ifadesi tasarıyla bu imkânın getirilmemesi nedeniyle gerekçe metninden çıkarılmıştır. 

2. Tasarının 1 inci maddesıi Komisyonumuzca ay nen kabul edilmiştir. 
3. Tasarının 2 nci maddesindeki «vali yardımcısı» kelimelerinden sonra «virgül» konulmuş, birinci cüm

lenin sonunda yer alan «müdahale önlenir» ibaresi yerine» müdahalenin önlenmesine karar verilir, ve» iba
resi konularak ikinci cümle birinci cümle içine alınmıştır. 

4. Tasarının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının başında yer alan «vali ve kaymakam» kelimeleri 
yerine «Vali veya Kaymakam» kelimeleri kullanılmış ve aynı fıkranın son kısmındaki «da yaptırabilirler» iba
resi «yaptırırlar» şeklinde değiştirilimiştir. 

5. Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
6. Tasarının 5 inci maddesinin ikinci fıkrası metinden çıkarılmış, yerine ikinci fıkra olarak «Soruşturmayı 

yapan kişilere gerektiğinde teknik eleman ve yardımcı verilir» ibaresi konulmuştur. 
7. Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 
8. Tasarının 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «ikinci fıkrasına» kelimeleri «üçüncü fıkrasına» şek

linde düzeltilmiştir. 
9. Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «amir tarafından» ifadesi «amirce» olarak değiştiril

miş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonunda bulunan •«görevlendirilebilir» kelimesi «görevlendirilir» şeklin
de düzenlenmiştir. 

10. Tasarının 10, li, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
11'. Tasarının 15 inci maddesinin birinci fıkrası, yetkili makamca tecavüzün önlenmesinden sonra mut

laka mahkemece teslimin gerekeceği anlamına gelebilecek şekildedir. Tereddütleri önlemek amacıyla fıkra ye
niden düzenlenmiştir. 

Birinci fıkranın (A) bendinde gerçek ve tüzelkişilere ceza tayin edildiği halde, aynı bent içinde Dev
let, kamu kurum ve* kuruluşlarından bahisle yeni bir ceza getirilmektedir. Devlet ve diğer kamu kurum ve 
kurutuşları da tüzelkişidir. Uygulayıcıya kolaylık getirmek amacıyla bent ekli metinde yazılan şekilde değiş
tirilmiştir. 

Fıkranın (C) bendi ile «paylaşmak veya ortaklaşa kullanmak amacıyla» hareket halinde en az beş kişi
nin bulunması zorunluluğu getirilmektedir. «Paylaşmak veya ortaklaşa kullanmak amacı» gecekondu bölgele
rindeki tecavüzler ile topluluk halinde mal edinmek için yapılan tecavüzleri içermektedir. Yardım eden ve pa-
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ra ile tutulan kişiler ile birlikte tecavüz eden kişileri ayırmak gerekmektedir.. Ayrıca toplu ve birlikte teca' 
vüzlerde kişi adedine göre ayırım yapılmasının sakıncalı olacağı düşünülerek bent yeniden düzenlenmiş ve bent
ler küçük harflerle gösterilmiştir. 

12. Tasarının 16 ncı maddesinin kenar başlığında bulunan «yetkili» kelimesi «görevli» olarak değiştiril
miş ve madde metni tereddütleri ortadan kaldırmak ve maddeye açıklık kazandırmak amacıyla iki cümle ha
linde düzenlenmiştir. 

13. Tasarının 17 ve 1.8 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
14. Tasarının «Yönetmelik» başlıklı 19 uncu maddesindeki «ve Resmî Gazetede yayımlanacak bir» iba

resi madde metninden çıkarılmıştır. 
15. Tasarının 20, 21 ve 22 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Ipaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Hasan Al tay 

Samsun 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Siirt 
11" inci maddenin (a) ve (c) 

bentlerine muhalifim. 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
İbrahim Tasdemir 

Ağrı 
15 inci maddenin (a) ve (c) 

bentlerine muhalifim. 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
15 inci maddenin (a) ve (c) 

bentlerine mıuihaMm. 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Taşınmaz Mal ZilyedUğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, 
kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan teca
vüz veya müdahalelerin, idarî makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu 
düzenini sağlar. 

Görev 
t 

MADDE 2. — Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde, taşınmaz mal merkez ilçe sınır
ları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu 
tecavüz veya müdahale önlenir. Taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir. 

Başvuru 

MADDE 3. — Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya. müdahalenin önlenmesi için, yetkili makamlara baş
vurmaya, o taşınmaz malın zilyedi, zilyed birden fazla ise içlerinden biri yetkilidir. 

Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzelkişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait 
olduğu idare, kurum, kuruluş ve tüzelkişinin yetkilisi tarafından yapılır. 

Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de yetkili 
makama başvuruda bulunabilir. 

Vali ve kaymakam görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu burumlarına ve kuruluşlarına ait 
veya bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya 
menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu öğrendiklerinde, soruş
turmayı doğrudan doğruya da yaptırabilirler ve sonucu karara bağlarlar, 

Başvuruda bulunma süresi 
MADDE 4. — Yetkililerin; tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten altmış gün için

de, idarî makama başvuruda bulunmaları gerekir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir 
yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapı
lan tecavüz veya müdahalalerde süre aranmaz. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Taşınmaz Mal Zilyedligine -Yapılan Tecavüzlerin 
önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MAODE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — Tasarının 2 mci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Başvuru 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Taşınmaz Mal Zilyedligine Yapılan Tecavüzlerim 
önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Başvuruda bulunma süresi 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis

yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — Taşınmaz mallara tecavüz veya 
müdahale edilmesi halinde; taşınmaz mal merkez il
çe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği 
vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar ta
rafından 'bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine 
'karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim 
edilr. 

Başvuru 

MADDE 3. — Taşınmaz mala yapılan tecavüz 
veya müdahalenin önlenmesi için, yetkili makaımlara 
başvurmaya, o taşınmaz malın zilyedi, zilyed Ibirden 
fazla ise içlerinden 'biri yetkilidir. 

Kamu idareleri, kamu kurumlan ve Ikamu kuru
luşları ile tüzelkişilerin başvuruları, taşınmaz imalın 
ait olduğu idare, kurum, ikuruluş ve tüzelkişinin 
yetkilisi tarafından yapılır. 

Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya 
müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de yetkiili 
makama başvuruda 'bulunabilir. 

Vali veya kaymakam görev alanları içinde bulu
nan kamu idarelerine, 'kamu kurumlarına ve-kuruluş
larına ait veya 'bunlar tarafından idare olunan veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahip
siz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz 
mallara tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu öğ
rendiklerinde, soruşturmayı doğrudan doğruya yap
tırırlar ve sonucu karara bağlarlar. 

Başvuruda bulunma süresi 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Soruşturma 

MADDE 5. •— Başvuru üzerine, karar vermeye ye kili kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya bir
kaç memur tarafından yerinde soruşturma yapılır. 

Yetkili kişiler soruşturmayı bizzat yaptıkları takdirde, yanlarına teknik eleman ve yardımcı da alabilirler. 
Bu Kanun kapsamı drşında kaldığı dilekçeden açıkça ve kesinlikle anlaşılan başvurular, yerinde soruştur

ma; yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir. 
Taşınmaz mal, aynı ü'e bağlı ilçeler arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili kaymakamlığı 

vali; iller arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde iste yetkili valiliği veya kaymakamı içişleri Bakanlığı be
lirler. 

Şahitlerin dinlenmesi ve karar 

MADDE 6. — Soruşturma memuru, tarafların şahitlerini dinledikten sonra gerekli gördüğü takdirde ta
rafsız kişileri ve ilgisine göre Hazine, özel idare ve belediye temsilcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu 
üyelerini de dinleyebilir. 

Soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanarak karara bağlanır. 

Kararların kesinliği 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre verilen kararlar idarî yargı yolu açık olmak üzere kesindir. Ancak, açık 
olan yazı ve hesap hataları karar veren yetkili makamca kendiliğinden düzeltilir. Taşınmaz mal üzerinde üstün 
sayılabilecek bir hakkı olduğunu iddia edenlerin yargı yoluna başvurması gerektiği kararda belirtilir. 

Tebligat 

MADDE 8. — Soruşturmanın yapılacağı, kararın yerine getirileceği yer, -tarih ve saat taraflara tebliğ 
edilir. Şikâyetçinin, varsa kanunî vekilinin veya dilekçesinde ismini belirttiği temsilcisinin, başvuru, 3 üncü 
maddenin İkinci fılkrasına göre yapılmış ise köy muhtarı veya ihtiyar meclisi üyelerinden birinin; soruşturma 
yapılması ve kararın yerine getirilmesi sırasında taşınmaz malın başında bulunması zorunludur. Mütecavize 
tebliıgait yapılamaması halinde soruşturmanın yapılacağı veya kararın yerine getirileceği yer, tarih ve saat, 3 
gün önceden alışılmış usûllerle taşınmaz malını bulunduğu köy veya beldede ilan edilir. Mütecaviz gelmezse 
soruşturma ve kararın yerine getirilmesi yokluğunda yapılır. 

Yetkili makamların, talebin esastan veya süreden reddine ilişkin karar ve işlemleri, 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre ilgililere duyurulur. 
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(İçişleri Komisyonunun Kajbul Ettüği Metin) 

Soruşturma 

(MADDE 5. -— Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Şahitlerin dinlenmesi ve karar 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Kararların kesinliği 

MiAİDDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

TebHgat 

IMADOE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Soruşturma 

MADDE 5. — Başvuru üzerine, karar vermeye 
yetkili kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya 
birkaç memur tarafından yerinde soruşturma yapılır. 

Soruşturmayı yapan kişilere gerektiğinde teknik 
eleman ve yardımcı verilr. 

Bu Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden 
açıkça ve kesinlikle anlaşılan başvurular, yerinde so
ruşturma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir.; 

Taşınmaz mal, aynı il'e bağlı ılçelerarası sınır an
laşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili kaymakam
lığı vali; illerarası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yer
de isıe yetkili valiliği veya kaymakamı İçişleri Bakan
lığı belirler.. 

Şahitlerin dinlenmesi ve karar 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesıi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kararların '(esinliği 
-=7 

iMADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tebligat 

MADDE 8. — Soruşturmanın yapılacağı, kararm 
yerine getirileceği yer, tarih ve saat taraflara tebliğ 
edilir. Şikâyetçinin, varsa kanunî vekilinin veya di
lekçesinde ismini belirttiği temsilcisinin; başvuru, 
.3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılmış ise 
köy muhtarı veya ihtiyar meclisi üyelerinden bininin; 
soruşturma yapılması ve kararm yerine getirilmesi sa
rasında taşınmaz malın başında bulunması zorunlu
dur. Mütecavize tebligat yapılamaması halinde soruş
turmanın yapılacağı veya kararın yerine getirileceği 
yer, tarih ve saat 3 gün önceden alışılmış usullerle 
taşınmaz malın bulunduğu köy v#ya beldede ilan edi
lir, Mütecaviz gelmezse soruşturma ve kararın yerme 
getirilmesi yokluğunda yapılır. 

Yetkili makamların, talebin esastan veya süreden 
reddineİlişkin karar ve işlemleri, 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre ilgililere duyurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S- Sayısı : 184) 
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'(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kararın uygulanması ve güvenlik kuvvetlerinin görevi 

MADDE 9. — Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, 'karar vermeye yetkili amir 
tarafından görevlendirilecelk infaz memuru tarafından, taşınmaz malın yerinde ve o andaki durumu ile zilyedi
ne, tüzelkişiliğe veya kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle yerine getiri
lir. 

Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yerine getirilmesi 
zorunludur. 

Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği durumlarda, infaz memuruna teknik yönden yardımcı ol
mak üzere yeteri kadar memur görevlendirilebilir. 

Mahallin en büyük mülkî idare amirinin yazılı emri ile güvenlik kuvvetlerince, gerek soruşturma, gerekse 
kararın yerine getirilmesi sırasında mahallinde, gerekli önlemler alınır. 

Taşınmaz mal üzerindeki ekim, tesis ve değişiklikler 

MADDE (10. — Tecavüz veya müdahalesi önlenen kişi, taşınmaz mal üzerinde vücuda getirdiği her türlü 
ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak genel hükümler dairesinde yargı yoluna başvurabilir. 

Gecikmelerin üst makama bildirilmesi 

MADDE 11. — 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 15 günlük süre içinde karar verilmezse veya 
verilen karar 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 5 günlük süre içinde infaz edilmezse durum, 
sebepleri ile (birlikte bir üst makama 'bildirilir. 

İkinci ve daha sonraki tecavüzler 

MADDE 12, — Taşınmaz mala aynı mütecaviz tarafından ikinci defa veya onun yararına başkaları 
tarafından İbilerek ilk defa tecavüz veya müdahalelerle ilgili başvurularda da birinci başvuruda olduğu gibi 
soruşturma yapılır ve sonucu karara bağlanır. 

Tecavüz veya müdahale varsa 9 uncu madde hükümlerine göre karar uygulanır, her iki kararla ilgili 
dosya, karar vermeye yetkili makamlarca, 15 inci maddeye göre işlem yapılmak üzere adlî mercilere gönderilir. 

Yürütmenin durdurulması 
MADDE 13. — Bu Kanuna göre verilmiş kararlar üzerine idarî yargıya başvurmalarda yürütmenin dur

durulması kararı verilmez. 

İhtiyatî tedbir 
MADDE 14. — Başvuru sırasında, taraflar arasındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahkemece 

ihtiyatî tedbir kararı verilmiş veya anlaşjmazlış dava konusu yapılmış ise bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
Bu Kanuna göre idarî makam tarafından verilmiş bir önleme kararı varken, taraflarca taşınmaz mal anlaş

mazlığına ilişkin dava açılmadan adlî mercilerce ihtiyatî tedbir kararı verilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayışı ; 184) 
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(tçiis/leri Komisyonunun Kabul! Ettiği Metin) 

Kararın uygulanması ve güvenlik kuvvetlerinin gö
revi 

MADDE 9. — Tecavüz veya müdahalenin önlen
mesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili amirce 
igörevlendirilecek infaz memuru tarafından, taşınma* 
malın yerinde ve o andaki durumu ile zilyedine, tü
zelkişiliğe veya kamu idareleri, kamu kurumları ve ku
ruluşlarına teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir. 

iKarar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği 
tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yerine getiril
mesi zorunludur. 

İKarar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği 
durumlarda, infaz memuruna teknik yönden yardımcı 
olmak üzere yeteri kadar memur görevlendirilebilir. 

Mahallin en büyük mülkî idare amirinin yazılı emri 
ile güvenlik kuvvetlerince, gerek soruşturma, gerekse 
kararın yerine getirilmesi sırasında mahallinde, ge
rekli «önlemler alınır. 

Taşınmaz mal üzerindeki ekim, tesis ve değişik
likler 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gecikmelerin üst makama bildirilmesi 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İkinci ve daha sonraki tecavüzler 

IMADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütmenin durdurulması 
IMADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İhtiyatî tedbir 
•MADDE 14. — (Tasarının 14 üncü maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

i- Kararın uygulanması ve güvenlik kuvvetlerinin 
görevi 

L- MADDE 9. — Tecavüz veya müdahalenin ön-
e lenmesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili 
L amirce görevlendirilecek infaz memuru tarafından, 
i- taşınmaz malın yerinde ve o andaki durumu ile zil-
ı- yedine, tüzelkişiliğe veya kamu idareleri, kamu ku

rumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle ye-
;i rine getirilir. 

Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği 
tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yerine getirilmesi 

[i zorunludur. 
\ Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği 

durumlarda, infaz memuruna teknik yönden yardım-
i cı olmak üzere yeteri kadar memur görevlendirilir. 
e Mahallin en büyük mülkî idare amirinin yazılı 

emri ile güvenlik kuvvetlerince, gerek soruşturma, ge
rekse karann yerine getirilmesi sırasında mahallinde, 
gerekli önlemler alınır. 

Taşınmaz mal üzerindeki ekim, tesis ve değişik
likler 

MADDE lö. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gecikmelerin üst makama bildirilmesi 

MADDE İt — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İkinci ve daha sonraki tecavüzler 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütmenin durdurulması 
MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İhtiyatî tedbir 
MADDE T4. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Saym ; 184) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İKlİNCt BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

İkinci tecavüze ilişkin cezalar 

MADDE 15. — Bu Kanun gereğince taşınmaz mâla yapılan tecavüz veya müdahalenin yetkili makamlarca 
önlenmesinden sonra, hu yerlerini mahkeme kararı ile kendilerine 'tesliminden önce aynı taşınmaz mala ikinci 
defa tecavüz veya müdahalede bulunulması halinde, ister tecavüz veya müdahalesi önceden önlenen kimse 
tarafından, isterse başkaları tarafından ıbirinci mütecaviz yararına ilk defa olsun; fiil daha ağır hir cezayı ge
rektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde hu suçu işleyenler hakkında: 

A) Taşınmaz mal ıgerçek veya tüzelkişilere ait olduğu takdirde üç aydan bir yıla kadar; kamu idareleri 
kamu kurumları ve kuruluşları veya Ibunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara karşı yapıldığı 
takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmo luner. 

B) Eğer bu tecavüz veya müdahale silahlı bir kişi veya silahsız olsa bile birden fazla kişiler tarafından 
yapıldığı takdirde (A) bendindeki cezalar bir kat art rılarak hükmolunur. 

C) Taşınmaz malı aralarında paylaşmak veya ortaklaşa kullanmak amacıyla beş veya daha çok kişinin 
birleşmesiyle işlenirse eyleme katılanlar hakkında verilen ceza (A) bendinde yazılı hallerde üçte bir, (B) 
bendinde yazılı hallerde yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Suçüstü hükümlerinin uygulanması ve mahkeme 

MADDE 16. — Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve koğuştur-
malar, yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşihut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre 
Sulh Ceza Mahkemesinde açılır ve yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 184) 
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(içişleri Komiis-yonunun Kaibuft Ettiği Metin) 

İKİNOt BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

İkinci tecavüze ilişkin cezalar-

MADDE JL5. — Mahkeme kararı ile kendisine 
teslim edilmeksizin aynı taşınmaz mala ikinci defa 
yapılan tecavüz veya müdahale, ister tecavüz veya 
müdahalesi önceden önlenen kimse tarafından, isterse 
başkaları tarafından birinci mütecaviz yararına ilk 
yapılmış olsun; fiil daha ağır bir cezayı gerektiren 
aynı bir suç teşkil etmediği takdirde bu suçu işleyen
ler hakkında aşağıdaki cezalar uygulanır. 

a) Taşınmaz mal 'gerçek veya tüzelkişilere ait 
olduğu takdirde üç aydan 'bir yıla. kadar; Kamu İda
releri Kamu Kurumları ve Kuruîuşian veya bunlar 
tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yer
lere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz malılara 
karşı yapıldığı takdirde altı aydan iki yıla kadar ha
pis cezası hükımolunur. 

b) Eğer bu tecavüz veya müdahale silahlı bir ki
şi veya silahsız olsa bile birden fazla kişiiler tarafın
dan yapıldığı takdirde (a) bendindeki cezalar bir kat 
artırılarak hükmolunur. 

c) Eğer ısuç, taşınmaz mıalı aralarında paylaşmak 
veya ortaklaşa kullanmak amacıyla 'beş veya daha 
çok kişinin birleşmesiyle »işlenirse <b) bendi ile artırı
lan ceza, ayrıca üçte bir oranında artırılır. Eğer bir
leşen Mşiîerden en az biri silahlı ise (b) bendi ile ar
tırılan ceza, ayrıca yarı oranında artırılarak hükirno
lunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Suçüstü hükümlerinin uygulanması ve görevli mah
keme 

MADDE 16. — Bu Kanunda belirtilen suçları iş
leyenler hakkında yapılacak soruşturma ve köğuştur-
malar, yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, 3005 sa
yılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa gö
re Sulh Ceza Mahkemesinde açılır ve yapılır. 

Türkiye Büyük Millet 

(AdateÇ Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)-

jÖCÎNGİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

İkinci tecavüze ilişkin cezalar 

MADDE 15. — Mahkeme kararıyla kendisine 
teslim edilmeksizin aynı taşınmaz mala ikinci defa 
yapılan tecâvüz veya müdahale, ister tecavüz veya 
müdahalesi önceden önlenen kimse tarafından, ister
se başkaları tarafından birinci mütecaviz yatarına 
ilk defa yapılmış olsun, fiil daha ağır bir cezayı ge
rektiren ayrı bir suç teşkil etmediği' takdirde, bu suçu 
inleyenler hakkmda; 

a) Taşınmaz mal, kamu kurum veya kuruluşla
rına ait bulunuyorsa veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan sahipsiz veya umumun menfaa
tine ait yerlerden ise altı aydan iki yıla kadar; şayet 
taşınmaz mal diğer tüzelkişilere veya gerçek kişilere 
ait ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur. 

b) Tecavüz veya müdahale silahlı bir kişi veya 
silahsız olsalar dahi birden fazla kişiler tarafından 
yapıldığı takdirde (a) 'bendindeki cezalar bir kat artı
rılarak hükmolunur. 

c) Tecavüz veya müdahale taşınmaz imalı arala
rında paylaşmak veya ortaklaşa kullanmak amacıyla 
iki veya daha çok kişinin birleşmesiyle İşlenirse (b) 
bendi ile artırılin ceza ayrıca üçte bir oranında artı
rılır. Bu amaçla birleşen kişilerden en az birisinin si
lahlı olması halinde ise (b) bendi ile artırılan ceza 
ayrıca yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Suçüstü hükümlerinin uygulanması ve görevli mah
keme 

MADDE 16;, — Bu Kanunda belirtilen suçları iş
leyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuştur
malar, yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, 3005 sa
ydı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa 
göre yapılır. Görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkeme
sidir. 

(S. Sayısı : 184) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Soruşturma ve infaz giderleri 

MAODE 17. — Soruşiturma ve infaz memurları ile infaz' memuruna teknik yönden yardımcı olaraik gö
revlendirilecek memurların yevmiye ve taşıt ıgiderleri, başvuruda bulunanlar tarafından maliye veznesine 
yatırılır. 

Yukarıda belirtilen görevli memurlara, göreve gittikleri günler için sürelerine ve ıgörevin belediye sınırları 
içimde veya dışında yapılmış olmasına bakılmaksızın, Hareıraih Kanununa göre verilmesi gereken yevmiyeler 
tam olarak ödenir. 

Üçüncü maddenin son fıkrasına göre görevlendirilecek soruşiturma ve infaz memurları ile infaz memurları
na teiknik yönden yardımcı olaraik görevlendirilecek memurların yevmiye giderleri, taşınmaz .malın ait olduğu 
kamu idareleri, kurumları ve kuruluşlarınca karşılanır. 

Binden çok iş, mümkün oldukça aynı günde yapılır. Bu durumda görülen işler aynı yerde ise, yevmiye
ler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit olarak, paylaşılır ılır. İşler ayrı yerlerde ise, yevmiyeler eşit olaraik 
paylaştırılmakla birlikte taşıt ücreti uzaklıkla orantılı olarak bölüştürülür. 

Soruşiturma sonunda tecavüz veya müdahalenin önlenmesine Ikarar verilirse, masrafların mütecavizden 
tahsili de, kararda belirtilir. Bu masrafların tahsiline ait karar fıkrası İcra Dairesince yerine getirilir. 

• 

Vergi, harç ve resimler 

MADDE 18. — Bu Kanuna göre verilen kararlar hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir. 

Yönetmelik 

MADDE 19. — Bu Kanunun uygulama şekli ve esasları İçişleri Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacak 
ve resmî gazetede yayınlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kaldırılan Kanun 

MADDE 20. — 16 Nisan 1952 günlü ve 5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hakkında Kanun kal
dırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 184) 
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(içiışileri Komisyonunun Kabul Etüiği Metin) 

Soruşturma ve infaz giderleri 

MADDE 17. — Soruşturma ve 'infaz memurları 
ite infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak 
görevlendirilecek memurların yevmiye ve taşıt 'gider
leri, "başvuruda bulunanlar tarafından maliye vezne
sine yatırılır. 

Yukarıda 'belirtilen görevli memurlara, göreve git
tikleri günler için sürelerine ve görevin belediye sı
nırları içinde veya dışında yapılmış olmasına bakıl
maksızın, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre veril
mesi gereken yevmiyeler tam olanak ödenir. 

Üçüncü maddenin son fıkrasına göre görevlendi-
rüeceik soruşturma Ve infaz memurları ile infaz me
murlarına (teknik yönden yardımcı olarak görevlendi
rilecek memurların yevmiye giderleri, taşınmaz malın 
ait olduğu kamu idaeleri, kurumları ve kuruluşla
rınca'karşılanır. 

Birden çok iş, mümkün oldukça aynı günde ya
pılır. Bu durumda görülen işler aynı yerde ise, yev
miyeler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit ola
rak paylaştırılır, tşler ayrı yerlerde ise, yevmiyeler 
esjit olarak paykştınlmakla birlikte taşıt ücreti uzak
lıkla orantılı olarak toölüşjtürülür, 

Soruşturma sonunda tecavüz veya müdahalenin 
önlenmesine karar verilirse, masrafların mütecavizden 
tahsili de, kararda belirtilir. iBu masrafların tahsiline 
ait karar fıkralsı tçra Dairesince yerine getirilir. 

Vergi, harç ve resimleri 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Ko
mi syanuımuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Kaldırılan kanun 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

> Soruşturma ve infaz giderleri 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Vergi, harç ve resimler 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 19. — Bu Kanunun uygulama şekli ve 
esasları İçişleri Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Kaldırılan Kanun 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 184) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 21. — Bu Kanon yayımı tarihimle yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 22. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

11.7.1984 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Barbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M, N. Elâem 

Dışişleri Bakanı 
•V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve îs'kân Bakanı 
1, S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve TaMî Kaynaklar Bakanı 
C Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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(içimleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük s 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• "i • • ' 
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