
DÖNEM : 18 CİLT : 28 YASAMA YILI: 2 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

^ ^ = = • ı 

95 inci Birleşim 

31 . 5 . 1989 Çarşamba 
• 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTA

NAK ÖZETİ 9 1 

II. — GELEN KÂĞIT
LAR 93 

III. — YOKLAMA 94 
IV. — BAŞKANLIĞIN 

GENEL KURULA SUNUŞ
LARI 94 

A) Gündem Dışı Ko-
nuşmalar 

1. — Gaziantep Milletvekili 
Ahmet Günebakan'ın, lunceli 
İlinde meydana gelen deprem ve 
Tunceli'nin yerel meselelerine iliş
kin gündem dışı konuşması 94:96 

2. — Afyon Milletvekili 
Hamdi Özsoy'un, Afyon Millet
vekili Mustafa Kızıloğlu'na yapı
lan saldırıya ilişkin gündem dışı 
konuşması 96:97 

B) Tezkereler ve Önergeler 97 

1. — Samsun Milletvekili 
Kemal Akkaya'nın, 3346 sayılı, 

Sayfa 
Kamlı İktisadî Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifini geri aldığına ilişkin önerge
si (4/76) 97:98 

2. — 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair 323 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname
nin Plan ve Bütçe Komisyonuna 
gönderilmesine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi 98 

V. — SEÇİMLER 98 
1. — Komisyonda açık bulu

nan bir üyelik için seçim 98:99 
VI. — KANUN TASARI 

VE TEKLİFLERİYLE KO
MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 99 



T.B.M.M. B : 95 31 . 5 . 1989 O : 1 
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I . — GEÇEN 

T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı, İs
tanbul 'un fethinin 536 ncı yıldönümü ve 
Bulgaristan'da yaşayan Türklerin maruz 
kaldıkları olaylar, 

Adana Milletvekili İbrahim Öztürk, 
KİT' lerde çalışan işçilerle ilgili olarak, 
geçtiğimiz günlerde imzalanan toplu iş 
sözleşmesi ve sonuçları, 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Fransa'ya gidecek olan : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kur t 'un dönüşüne kadar, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet 
Bakanı İlhan Aşkın'ın, 

Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mehmet Yazar'ın; 

Belçika ve Fransa'ya gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'-
m dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ercüment Könuk-
man'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri ile, 

Güney Kore Parlamentosu Başkanı 
ile beraberinde bir heyetin ülkemize da
vet edilmesinin, T B M M Başkanlık Diva
nınca kabul edildiğine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi ve, 

Konya Milletvekili Mustafa Dinek'-
in Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyo
nundan çekildiği hakkındaki önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu 
ve Ali Pınarbaşı 'nın, 1580 sayılı Belediye 
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TUTANAK Ö Z E T İ 

Kanununun 108 inci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Tekliflerini 
(2/127) geri aldıklarına dair önergeleri 
okundu; İçişleri Komisyonunda bulunan 
teklifin geri verildiği açıklandı. 

Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 
22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı ve Kâ-
rer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar ara
sında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla (10/69), 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü 
ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar gö
ren çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda 
alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
(10/70), 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin gündemdeki yerlerini ala
cağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapı
lacağı açıklandı. 

30.5.1989 tarihli Gelen Kâğıtlarda yer 
alan, Serbest Muhasebecilik ve Malî Mü
şavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Ka
nun Tasarısının (1/533) (S. Sayısı : 249) 
48 saat bekletilmeden gündeme alınma
sına dair Başbakanlık tezkeresi kabul 
edildi. 

Siirt Milletvekili İdris Arıkan|ın, 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden, 
mensubu bulunduğu Grup tarafından, İç
tüzüğün 29 uncu maddesinin ikinci fıkra
sına göre geri çekilmesi üzerine açılmış 
bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeli
ğine, Konya Milletvekili Mustafa Dinek 
seçildi. 

İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk 
ve 18 arkadaşının, konut sorunu konusun
da Meclîs araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/42) yapılan göıüşmelerden 
sonra kabul edildi. 
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Kurulacak komisyonun : 
9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tari

hinden itibaren 3 ay olması ve, 
Gerektiğinde, Ankara dışında da ça

lışması, 
Kararlaştırıldı. 
Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertü-

zün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki mev
cut kalkınma göstergelerini tespit etmek ve 
yeni bir kalkınma politikası belirlemek 
amacıyla (10/41) Meclis araştırması ve, 

Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk 
ve 18 arkadaşının, personel rejimi (8/7), 

Adana Milletvekili Abdullah Sedat 
Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerinde

ki uygulamalar ve cezaevlerinde meyda
na gelen olaylar (8/8), 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 
14 arkadaşının, küçük esnaf ve sanatkâr
ların sorunları ve çözüm yolları (8/9), 

Konularında genel görüşme açıl
masına; 

İlişkin önergelerinin öngörüşmeleri, 
ilgili Bakan Genel Kurulda hazır bulun
madığından ertelendiler. 

Gündemin diğer sıralarında yer alan 
önergelerle ilgili bakanların ve grup söz
cülerinin hazır olmadığı anlaşıldığından, 
31 Mayıs 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
17.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Uy as Aktaş 
Kâtip Uye 

Sakarya 
Mümtaz Özkök 

Kâtip Uye 
Edirne 

ismail Üğdül 

— 92 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
31 . 5 . 1989 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(1/576) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.5.1989) 

Raporlar 

1. — Memurlar ve Diğer Kamu Gö
revlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/574) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma ta
rihi : 30.5.1989) (GÜNDEME) 

2. — 2629 Sayılı, 3160 Sayılı Kanun
larda Değişiklik Yapılması ve Diğer Ka
mu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan 
Uçucu Personele Tazminat Verilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve 

Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/508) (S. Sayısı : 247) 
(Dağıtma tarihi : 31.5.1989)(GÜN-
DEME) 

3. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Sav
cı Adaylan Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 
31.5.1989) 

4. — Bazı Kanunların» Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuru
luna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılmadı Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sa
yısı : 243) (Dağıtma tarihi : 31.5.1989) 

— 93 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyaı Aktaf 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

— — - • — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini açıyorum. 

III.—YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ederim. 

(İsparta Milletvekili İbrahim Gür-
dal'a kadar yoklama yapıldı.) 

A) ^GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Gaziantep Milletvekili Ahmet Gûne-
bakan'tn, Tunceli İlinde meydana gelen deprem ve 
Tunceli'nin yerel meselelerine ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Tunceli İlinde meyda
na gelen deprem ve Tunceli'nin yerel me
seleleri hakkında konuşmak üzere, Sayın 
Ahmet Günebakan; buyurun efendim. 

AHMET GÜNEBAKAN (Gazian
tep) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 25 Mayıs Perşembe günü, Anavatan 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Araştır
ma, Planlama ve Politika Tespiti Başkanı 
Tokat Milletvekili Sayın Metin Gürdere, 
benimle beraber Siirt Milletvekilimiz Sa
yın Kemal Birlik beyi, Tunceli'de meyda
na gelen depremle ilgili ve Tunceli yöre 
halkının şikâyetlerini yerinde tespit etmek, 
araştırmak, incelemek amacıyla görevlen
dirdiler. 

26 Mayıs Cuma günü başlamak üze-

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz 
vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, iki millet
vekili arkadaşıma gündem dışı söz ve
receğim. 

re, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, 
özellikle deprem olan köylerde, dört gün 
boyunca bütün Tuncelili vatandaşları, 
köylerin muhtarlarını dolaşarak tespitle
rimizi ve araştırmalarımızı yaptık. Bu 
araştırma ve tespitlerimizle ilgili olarak 
sizlere bazı bilgiler sunmak için gündem 
dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, şunu hemen be
lirtelim ki, deprem bölgesinde, iddia edil
diği gibi 300 ev yıkılmamıştır; hatta yıkı
lan bir tek ev bile yok. Yalnız, evler dep
remden zarar görmüş, bazı evlerin duvar
ları çatlamış. Depremden dolayı değil de, 
yörenin heyelan bölgesi olması hasebiyle, 
köylerin yerleşim yerlerinin değiştirilme
sinde zaruret olduğunu tespit ettik. 

Yine, iddia edildiği gibi, devlet, bu 
depremde kayıtsız kalmamış; hatta, dep-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 94 — 
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rem cumartesi gecesi olmuş, pazar saba
hı görevliler köylere'gitmiş ve gereken yer
lere, acil ihtiyaç olan çadırları da zama
nında teslim etmişler. Dağıtılan çadır ade
di 265'tir; yine bazılarının dediği gibi, üç 
beş tane değil. 

Gittiğimiz her köyde muhtarların, 
muhtarlarını bulamadığımız köylerde ih
tiyar heyeti azalarının ve vatandaşların, 
devletin, kendilerine zamanında nasıl yar
dım ettiğine dair yazılı ifadelerini, yazılı 
belgelerini aldık; bütün bunlar burada, is
teyen herkese bu belgeleri gönderebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, yine, bir arka
daşımız, bizden önce bu köylere giderken 
arabasının suya saplandığını, 45 dakika su 
içinde kaldığını, tam Uci saat yaya yürü
yerek deprem mahalline gittiğini iddia et
miştir. Biz bu iddiayı da yerinde incele
dik; araba suya saplanmamış, sudan ge
çerken stop etmiş. Ayrıca da, köylere gi
derken değil, dönüşle -o köy yollarını ana
yola bağlayan yerden bir şu geçmekte- ay
nı araba daha önce bu sudan geçmiş, ra
hatlıkla geçmiş; dönüşte suya biraz hızlı 
girdiği için, araba egzozdan su alarak stop 
etmiş. Jandarmalar arabayı çekerek sudan 
çıkarmışlar, bazı arkadaşlar da arabadan 
hiç inmeden yollarına devam etmişler. An
cak, bu giden kişiler, Aşağı Şipli'ye, üç ha
neli bir mezraya yarım saat, azamt 45 da
kika yol yürümüşler. Bu, hem yöre halkı
nın ifadesi hem de o gidenlerin içinde bu
lunan Pülümür SHP'li Belediye Başkanı
nın... İşte yazılı; kendi tutanağı burada, 
isteyen herkese gösterebiliriz; ama bazı ar
kadaşlarımız iki saat yürüdüklerini... 

BAŞKAN — Sayın Günebakan, mü
saade eder misiniz?.. 

Efendim, gündem dışı konuşma acil 
ve önemli konularla ilgilidir. Siz, lütfen, 
depremle ilgili tespitlerinizden bahsedin. 

Süreniz de 5 dakika, ona riayet etme
ye çalışın. 
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AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, yine, Tunceli 
Endüstri Meslek Lisesinde meydana ge
len bir olayda; öğretmenin birisi, okula bir 
bayan getiriyor, bu duruma nöbetçi öğret
men müdahale ediyor. İddia edildiği gi
bi, müdahale eden öğretmene, ne disip
lin cezası veriliyor, ne uzaklaştırılıyor, ne 
de soruşturma açılıyor. İşte, adı geçen öğ
retmenin kendi el yazısı ile yazdığı imzalı 
ifadesi. Aslı astarı yok. 

Sayın milletvekilleri, yine, bazı arka
daşlar olayları saptırmanın, yalan uydur
manın ve özellikle kasıtlı olarak devletin 
aleyhine olmanın, vatandaşları devlete 
karşı kışkırtmanın, kendilerine faydalar 
sağlayacağı düşüncesindedirler. Ancak, 
şunu'hemen belirtelim ki, bizim gördüğü
müz kadarıyla, büyük sadakada devlete 
bağlı, büyüğüne saygıda kusur etmeyen, 
örf ve âdetleriyle bir bütün olarak yaşa
yan, tertemiz, ptnl pırıl olan Tunceli hal
kının gözünde sıfır olacaklardır. Çünkü, 
biz bunları vatandaşlara anlattığımızda, 
"Bunlar o şahıs için normal. Yoksa, siz 
onu ciddiye mi alıyorsunuz?" demişler, 
aynen bu beyanı kullanmışlardır. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Biraz ciddt ol, ciddt. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun, ben gerekli müdahaleyi yaptım. 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, güvenlik güçleri
nin Tunceli yöresinde vatandaş üzerinde
ki baskısı konusuna gelince : Sizi temin 
edebilirim ki, kesinlikle böyle bir şey yok
tur; hatta, aksini söyleyeceğim; Türkiye'
nin hiçbir yerinde görülmeyen sıcak iliş
kiler vardır, güven vardır. Sorduğumuz 
her kişi, polis ve askerden çok memnun 
olduklarını, belli yörelere karakol kurarak, 
dıştan gelecek saldırılara karşı kendilerini 
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devlet güçlerinin fevkalade iyi koruduğu
nu, hatta köy yollarında yürürken bile as
kerlerin kendilerini araçlarına aldıklarını, 
rahatlıkla ve içtenlikle beyan etmişlerdir; 
hatta, görüştüğümüz Pülümür Belediye 
Başkanı ve yine Pülümür SHP'li il genel 
meclisi üyesi de aynı ifadeyi kullanmıştır. 
Ancak, tespitlerimiz içerisinde, Ovacık İl
çesinin Ashcak Köyü vatandaşları, asker
lerin kendilerine baskı yaptığını iddia et
tiler. Ovacık İlçe halkı ve Ashcak Köyü
nün etrafındaki köylerde bu baskı söz ko
nusu değil. Ashcak Köyü vatandaşlarının 
şikâyet sebeplerine gelince : Bizim edin
diğimiz bilgilere göre, geçen kış yolların 
karla kapalı olmasından dolayı asker ora
ya yetişememiş, PKK üyeleri bu köyde ba-
nnmışlardır. Ashcak Köyü halkından olan 
Kâzım Yetim isimli şahıs, PKK üyesi olup, 
1986 yılında askerle giriştiği bir müsade
mede vurulmuş, mezarı da bu köydedir. 

Ayrıca, bu köy vatandaşlanndan Ge
yik Yetim ve Fadime Yetim, şu an PKK 
örgütü içinde faaliyet göstermekte olup, 
halen aranmaktadırlar. Yine bu köy vatan
daşlarından Hüseyin Okay, 1985 Çiçekli 
Karakol baskınına bizzat katılmaktan tu
tuklu; Ali Rıza Yetim, Hasan Tokar, Ha
san Okay, Yusuf Saylı, Zabit Yetim, Hı-
dır Yetim, Cavit Dokur da ikinci planda 
görev almışlardır. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Günebakan, bir 
dakika müsaade eder misiniz?.. 

Ben size, oradaki depremle ilgili ola
rak tespitleriniz konusunda söz verdim. 
Bunları bir kenara bırakın; bunlar İçişle
ri Bakanlığının konusu. Binaenaleyh, dep
remle ilgili konuşun. 

Zaten, süreniz de doldu, konuyu to
parlayın ve bitirin lütfen. 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) 
— Peki, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bu sözü edilen karakol baskınında 
da... (SHP sıralarından gürültüler) 

— 96 

31 . 5 . 1989 O : 1 

BAŞKAN — Hayır efendim! Sizi it
ham eden yok. Bu, Hükümetle alakalı bir 
konu. Depremle ilgili söz verdim size. 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) 
— 1, astsubay, 2 jandarma, 1 muhtar öl
müş ve 1 astsubay yaslanmıştır. İşte ora
daki huzursuzluk... 17 Mayısta oraya jan
darma karakolu kuruluyor, 18 Mayısta da 
vatandaşların şikâyetleri başlıyor. Mesele 
bundan ibarettir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Hüsnü Okçuoğlu'na, 

"Eğitimde özel okullar ve zam" konusuy
la ilgili olarak söz vermiştik; ancak ken
dileri burada yokmuş. Bu itibarla bu sö
zümüzü yerine getiremiyoruz. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 
Bana söz verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim!.. Mü
saade buyurun. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 
Kaç haftadır bekliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin... 
Söz vermiştim; keyfiyeti Yüce Kurula arz 
ediyorum; olay bu. Gereğini, bundan son
raki birleşimlerde başkanlar düşünür. 

2. — Afyon Milletvekili Hamdi Özsoy'un 
Afyon Milletvekili Mustafa Ktzüoğlu'na yapılan 
saldırıya ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili 
Hamdi Özsoy, Afyon Milletvekili Musta
fa Ktzıloğlu'na yapılan bir saldırıyla ilgi
li olarak gündem dışı söz istemiştir; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

HAMDİ ÖZSOY (Afyon) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; yüksek hu
zurlarınıza, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir değerli üyesine yapılan menfur 
saldırıyı kınamak üzere çıkmış bulunuyorum. 
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Millî iradenin tecelli ettiği yer olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ı-ejimimi-
zin ve çok partili parlamenter demokrasi
mizin kalbidir. Biz, "Türkiye Büyük Mil
let Meclisi" sözleri ile, bu çatının kutsal
lığını, millet iradesi ile görev yapan ve bu 
çatı altında bulunan siz değerli üyelerini 
ifade ediyoruz. Anavatan Partisi Grubu 
olarak, hiçbir siyasî parti farkı ve siyasî 
mülahaza gözetmeksizin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üyelerinden herhangi 
birine yapılan fizikî, sözlü, hatta yazılı bile 
olsa, saldırıyı tüm üyelere yapılmış 
sayarız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ANAP Grubu olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin manevî şahsiyetinin sa
vunulmasını ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kutsallığına düşürülecek her
hangi bir gölgeye müdahaleyi, tüm siyasî 
partilerden aynı duyarlılıkla beklediğimi
zi ve Parlamentoyu savunma görevinin, 
sadece Anavatan Partisine değil, muhale
fet partilerine de ait olduğunu bilhassa be
lirtmek istiyorum. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Başba
kanın koruma polisleri bir belediye baş
kanını dövünce bir şey söylemiyorsunuz!.. 

H A M D İ ÖZSOY (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; yüksek 
malumlarınız olduğu gibi, çok partili de
mokratik rejim, bir hoşgörü, sevgi, daya
nışma ve aynı zamanda uzlaşma rejimi
dir. Bir anlamda, demokrasi, siyasî parti
ler ve siyasî tercihler armpnisidir; fakat, 
takdir edersiniz ki, hiçbir meşru siyasî ter
cih, Parlamentoya ve Parlamento üyesine 
yapılan, hangi nitelikte olursa olsun, sal
dırıya karşı sessiz kalmayı mazur göstere
mez; hatta, dolaylı olarak, bu sessizlik, bir 
anlamda saldırıyı onaylar gibi, istenme
yen bir sonucun ortaya çıkmasına yol aça
bilir. Anavatan Grubu olarak biz, böyle 
bir görüntüden üzüntü duyacağımızı da 
ifade etmek istiyoruz. Kaldı ki, Türkiye, 

bugün yaşadığı huzur ve güven ortamını 
kolaylıkla elde etmemiştir. Yüce Milleti
mizin sağduyusu ve Hükümetimizin etkin 
ve kararlı icraatları sonucunda, Allaha şü
kür, bugün, vatan sathında bir güven or
tamı sağlanmıştır. 

Hafızalarınızı tazelemek için arz edi
yorum ki, her ne şekilde 01111*83 olsun, bu 
güzel vatanımızın ve sevgili milletimizin, 
1980 öncesinin acı ve karanlık günlerine 
döndürülmesine asla izin vermeyeceğiz. 

Bu arada bir hususu da yüksek tak
dirlerinize arz etmek istiyorum. Her gün 
demokrasiyi, millet iradesinin hâkimiye
tini savunur görünen Doğru Yol Partisi
nin, bir milletvekilimizin şahsında Yüce 
Meclisimize yapılan safdırıyı kınamamış 
olmasını da esefle karşılıyoruz. Türk Dev
leti ve Türk Milleti, kendi iradesine yapı
lan tecavüzü şiddetle ve nefretle kına
maktadır. 

Yüce Heyetinize en derin saygıları
mı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Özsoy. 

Efendim, gündemin "Sunuş la r" bö
lümüne geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Samsun Milletvekili Kemal Âkkaya '-
nın, 3346 saydı, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denet
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklif ini geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/76) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önerge vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

3346 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüs
leri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
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Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve. Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifimi, İçtüzüğün 76 ncı maddesi uyarın
ca geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kemal Akkaya 
Samsun 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komis
yonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

2. — 506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Sa
ydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Plan ve Büt
çe Komisyonuna gonderümesine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İsler 
Komisyonunun, İçtüzüğün 35 inci mad
desinin 1 inci fıkrasına göre verilmiş bir 
raporu vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Başkanlığınızca Komisyonumuza ha
vale edilen "506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname" Komisyonumuzda görüşü
lerek Genel Kurula sevk edilmişti. 

Ancak, daha önce Komisyonumuzda 
görüşülüp, havalesi gereği Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gönderilen 277 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen üç 
geçici maddenin, 1986 ve daha Önceki yıl
lara ait prim borçlarını 22.5.1988 tarihi
ne kadar ödeyenlerin biriken faiz ve ge
cikme zamlarını 2 yıl ertelenmesini ve bu 
süre içinde prim borçlarının ödenmesi ha
linde, faiz ve gecikme zamlarının terkin 

edilmesi hakkı verilmiştir. 1988 Mayıs ayı
na rastlayan Ramazan Bayramı tatilinin 
on güne yakın bir süreyi kapsaması, prim
lerini ödeyen borçlu işverenleri mağdur 
duruma düşürmesi nedeni ile 323 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle süre 
31.5.1988 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda 277 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname görü
şülüp kanunlaşmadığı anlaşıldığından, sü
re uzatımına dair 323 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile ilgili raporumuz, 
İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, Ge
nel Kurulun 26.10.1988 tarihli 17 nci Bir
leşiminde Komisyonumuza geri alınmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme
lerde, konunun, 277 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile birleştirilerek gö
rüşülüp kanunlaşması kanun tekniği ba
kımından uygun olacağı düşüncesi ile İç
tüzüğün 35 inci maddesinin birinci fıkra
sı gereğince, dosyanın Plan ve Bütçe Ko
misyonuna gönderilmesine karar verilmiş 
ve gereği için yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulmuştur. 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

ve Komisyon Üyeleri 
BAŞKAN — Efendim, bu hususta 

Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun 
görüş bildirilmiştir. 

Bu itibarla, içtüzüğün 35 inci mad
desi gereği olarak, söz konusu kanun hük
münde kararname, Başkanlıkça, Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilecektir; 
bilgilerinize sunulur. 

Gündemin "Seçim" kısmına ge
çiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonda açık bulunan bir üyelik BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşeb-
için seçim büsleri Komisyonundaki açık üyeliğe Ana-
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vatan Partisi Grubunca, Uşak Milletvekili 
Sayın Mehmet Topaç aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İsler" bölümüne geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 
5 Arkadasmm, 2547 Sayûı Yükseköğretim Ka
nmamı 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla 
Değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fdc-
rastntn Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra ila
ve Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Muit Eği
tim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Saytst ; 228) 

BAŞKAN •— Gündemin 1 inci sıra
sındaki, Konya Milletvekili Mehmet Şim
şek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanunuyla ilgili Teklifinin mad
deleri Komisyonca geri alınmıştır; bugü
ne kadar Başkanlığımıza gelmemiştir. 

Görüşmeleri ertelenmiştir. 

2. — 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personeli Kanununda Değişildik Yapdmastna Dair 
Kanun Tasan ve Milli Savunma ve Han ve Büt
çe komisyonları raporları (1/556) (S Sayısı : 244) 

0) 
BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sı

rasında bulunan, 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, SHP Gru
bu adına, Sayın Hilmi Ziya Postacı söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Postacı. 

(1) , 244 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 

-99 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ Zİ
YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

* Hakkında Grubum adına söz almış bulu
nuyorum; sizleri saygıyla selamlarım. 

Aslında, bu değişiklik, Komisyonu
muzda ve diğer ana komisyonda görüşü
lürken, özellikle Millî Savunma Komisyo
nunda üzerinde fazlaca görüşülmüş ve tar
tışılmış bir konu değildir.-Çünkü, Komis
yonda yapılan açıklamalar ve sorduğumuz 
sorulara aldığımız yanıtlar, o anda böyle 
bir değişikliğin gündeme gelmesinde bir 
sakınca olmadığını bize hissettirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 926 Sayılı Ka
nunun tamamını incelediğimizde, bu de
ğişiklikle eklenen ek geçici maddesiyle, o 
yasa 52 adet ek geçici maddeyi içinde bu
lundurmakta ve Türk Silahlı Kuvvetleri
nin Personel Kanununun ilk çıktığından 
bugüne kadar da birtakım değişikliklerle, 
yapısını bir hayli değiştirmiş bulunmak
tadır. Silahlı Kuvvetlerimizle ilgili Yüce 
Meclise gelen her değişiklik tasarısında ve 
teklifinde, hükümete ve ilgili tüm kuruluş
lara, böyle konuların tek tek değil, bir bü
tün halinde gelmesinin faydalı olacağını 
söylemiştik; bu konuyu görüşürken de ay
nı dileğimizi yineliyoruz ve böylesine 
önemli konularda, perakende (yani, tek 
tek) değil, derleyici, toparlayıcı, bir bütün 
halinde konunun ele alınmasından 
yanayız. 

Aslında, elimizdeki değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısıyla, 926 sayılı 
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Kanuna ilave edilen konu şudur : Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin iki kaynağı vardır; bir 
tanesi harp okulları ve diğeri de ülkemiz
deki üniversite ve fakültelerdir. Bu kanun 
tasarısıyla yapılan değişiklikle, bu kayna
ğa bir üçüncüsü ekleniyor; o da, yurt dı
şındaki askerî okullardan mezun olan as
ker kişiler. Gerekçe gayet açık : "... gele
ceğin harplerinde ileri bir bilgi ve beceri
ye sahip teknisyen ve yöneticilere ihtiyaç 
duyulacağını göstermektedir. Yenilik ve 
gelişmelere açık olan Türk Silahlı Kuvvet
lerinin de, bilim ve teknikte ileri ülkeler 
düzeyine ulaşabilmesi için, eğitim prog
ramlarını 21 inci Yüzyılın gereklerine uy
gun olarak düzenleyeceği doğaldır. Ayrı
ca, NATO'nun bir üyesi olarak, subayla
rını, müşterek ve birleşik karargâhlarda 
planlama, koordinasyon, icra ve kontrol 
faaliyetlerini yönetebilecek nitelikte de ye
tiştirmek zorundadır" demektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Genelkurma- • -
yımızın ve Millî Savunma Bakanlığımızın 
her konudaki titizliğini yakînen biliyoruz. 
Şimdi, bu değişiklikle ilgili konu gündem
deyken, gazetelerde yer almış ve Komis
yonda sorduğumuzda tam bir cevap ala
madığımız bir konuyu, Yüce Meclisin 
önünde sizlere sunmak istiyoruz; bunun, 
Bakanlığımızca ve ilgililerce Yüce Mecliste 
açıklığa kavuşturulmasının faydalı olaca
ğına inanıyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, tasarının ek 
geçici maddesinde, "Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce öğrenim için ya
bancı devlet harp okullarına gönderilen 
öğrenciler ile bu okullardan mezun olan 
ve muvazzaf subay nasbedilenler hakkın
da 926 sayılı Kanuna bu Kanunla eklenen 
hükümler uygulanır" denmektedir. 

Bu tasan, bugün Meclisimizde görü-
şülüyor, sizlerin oylarıyla sonuçlanacak; 
ama bir konuyu açıklıkla söylemek lazım. 
Bu tasarının görüşülmesinden tam döıt yıl 

önce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuleli 
Askerî Lisesinden mezun olmuş öğrenci
lerin içerisinden seçmeyle yurt dışına 
4 öğrenci gönderilmiş ve gönderilen 
4 öğrenciden bir tanesi, mayıs ayında, 
West Point Askerî Akademisinden mezun 
olmuş. Şimdi, bu olayın gelişimini hep bir
likte izlemek ve aklımıza takılan sorula
rın cevabını istemek zorundayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, West Point 
Askerî Akademisinden mezun olan bu 
teğmenimizle ilgili haberin asıl önemli bö
lümü olan, nisan ayının ortalarında Ame
rika'da Millî Savunma Komitesinin bir 
toplantısındaki görüşmeleri hatırlatıyor ve 
bazı soruların cevabını almak istiyoruz. 

ABD Genelkurmay Başkanı Orami-
ral VVilliam Crovve'un, ABD Senatosu Si
lahlı Hizmetler Komitesinin Demokrat 
Başkanı Georgia Senatörü Sam Nunn'la, 
komitenin en kıdemli Cumhuriyetçi üye
si Virginia Senatörü John VVarner'fn, so
rularını yanıtlarken, konuyla ilgili görüş
lerinin gerçek olup olmadığının ve eğer 
gerçekse, bu konuda neler düşünüldüğü
nün açıklanmasını istiyoruz. 

Konuşma, bize iletildiği şekliyle şöy
le : "Bu program, nüfuz sağlamak açısın
dan son derece başarılı olmuştur. Eminim 
ki, siz de duymuşsunuzdur; bugün dün
yada ordularının başında olan, hatta ba
zı durumlarda ülkelerini yöneten pek çok 
asker, bu program sonucu, Amerika Bir
leşik Devletlerinde eğitim görmüş 
kişilerdir'' demektedir. 

Bu cümlenin arkasından, Oramiral 
Crovve'a "Hem askerî liderleri, hem de 
Cumhurbaşkanlarını eğittiğinizi mi söy
lemek istiyorsunuz?" şeklinde bir soru yö
neltiliyor. Oramiral Crovve da, "Bazı ül
kelerde evet" dedikten sonra, "Bunu söy-
lemesem daha iyi olacak" diye cümlesini 
tamamlıyor. 
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Olayın önemli olan tarafı, bizce, böy
lesine önemli açıklamalar gazete sayfala
rına geçtikten sonra, Genelkurmayımız ve 
Bakanlığımız tarafından, eğer bunlar doğ
ruysa, bu doğru hakkında açıklama yapıl
ması; ama, böyle bir doğru yoksa, bu ola
yın tekzip edilmesi ve konuya açıklık ge
tirilmesi gerekiyordu. 

Kıymetli arkadaşlarım, bakınız, bu 
komisyondaki bu tür tartışmalar sürerken, 
bu komisyonun bu tür çalışmalarına.ay
rılan payın, yapılan katkının düşük oldu
ğu, giderek azaldığından şikâyet ediliyor, 
"Bunun artırılması lazım" deniyor ve 
"Yapılan araştırmalardan görüldüğüne 
göre, son 37 yılda (1950'den 1987 yılma 
kadar) bu fasıldan olmak üzere, 37 yıl için
de Amerika Birleşik Devletlerine, Türk su
baylarının Amerika'da eğitim ve talimle
ri için t o p l a m 133 milyon dolar 
harcandığı" söyleniyor. Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığının bir söz
cüsü de, "Bu programla Amerika Birle
şik Devletlerinde eğitim ve talim gören 
Türk Subaylarının sayısının 4 461 oldu
ğunu ve yalnızca 1988 malî yılında 
180 Türk subayının I M E T burslarıyla 
Amerika Birleşik Devletlerine giderek eği
tim gördüğünü ve yeni yıl içerisinde de 
174 subay için tahsisat ç ıkar ı lmış 
o lduğunu" söylüyor. 

Elimizde, o akademiden mezun ol
muş teğmenimiz ve daha sırada üç teğme
nimizin isimleri vaı\ Komisyondaki görüş
melerde, bu öğrencilerin belirlenmesinde 
tek yetkili organın Genelkurmayımız ol
duğu söylenmişti ve biz de bunu memnu
niyetle karşılamıştık; ama şimdi açıklan
ması gereken bir husus var. 

Kıymetli arkadaşlarım, açıklanması
nı istediğimiz bu olay; böyle, öğrenciler 
Amerika'ya eğitime gönderilirken tutul
muş olan yol, yazılan haberde gösterildi
ği şekilde midir; yoksa, Komisyonda bize 

açıklandığı şekilde midir; bunun da orta
ya çıkması gerekiyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu konuda, 
"Kuleli Askerî Lisesini birincilikle bitir
dikten sonra, Türkiye'de Amerikan Büyü
kelçiliğinin açtığı dil ve genel kültür sına
vını veren 4 Türk öğrencisinin, Amerikan 

. askerî ataşesiyle Amerikan üssünde uzun 
bir mülakat dizisinden sonra adaylıkları 
onaylanarak Amerika'ya gönderildikle
rini ' ' yazıyorlar. Eğer olay buysa, gerçek 
buysa, bu konunun Cumhuriyet Türkiyesi 
için üzüntü verici bir durum olduğunu 
açıklıkla söylemek istiyorum; yok, böyle 
değil, Komisyonda açıklandığı şekliyle, 
Genelkurmayımızın tayin ettiği ve tespit 
ettiği aday gittiyse, bu kürsüden, bu açık
lamanın da mutlaka yapılmasını is
tiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, aslında, bu 
konunun çok derin ve teferruatıyla Yüce 
Meclisin bilgilerinde ve görüşlerinde ol
masında fayda ummaktayız. Çünkü, ge
çenlerde bu Meclisten harp akademileriyle 
ilgili bir kanun çıktı ve daha dün Resmî 
Gazetede yayımlandı. Orada, subayları
mızın daha iyi yetişmesi için neler yapa
bileceğimizi bir kanun metni içerisine koy
duk. Çağın teknolojisini ve en iyi savaşa-
bilme yeteneğini, Türk Ordusunun ken
di kaynaklarından ve kendi kurumların
dan karşılaması, bizim en içten dileğimiz
dir. Harp okullarımız ve onlara kaynak 
olan askerî liselerimiz, bu gençlerimize ye
terli beceriyi ve teknik bilgiyi verebilecek 
noktadadır. 

Ben, bu yasa değişikliğinin önemini, 
grubum ve şahsım adına bir kere daha be
lirtmek istiyorum. Böylesine önemli konu
larda, açıklamaların, bu kürsüden, bir de
ğişiklik anında değil, devamlı Yüce Mec
lisi bilgilendirerek yapılmasından da 
yanayım. 

Görüşmelerin diğer kısımlarında ya
pılacak açıklamaları da bekleyerek, sözle
rimizi sürdürmek isteyeceğiz. 
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Bu duygularla, sizleri, şahsım ve 
Grubum adına saygıyla selamlıyor ve te
şekkür ediyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Postacı. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın İrfan Demiralp; buyurunuz efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DE
MİRALP (Samsun) —- Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Genel Kurulu saygıla
rımla selamlıyorum. 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili olarak 
Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

Burada, üzerinde durulması gereken 
en önemli noktalardan bir tanesi şudur : 
Bu kanun değişikliği yapılmadan önce, yıl
larca, yurt dışına askerî öğrenciler gönde
rilmiştir. Bu öğrenciler, müttefik ülkeler
de bulunan harp akademilerinde veya 
benzeri okullarda öğrenim görmüşler ve 
Türkiye'ye dönmüşlerdir; şu anda da gö
rev yapmaktadırlar. Bu tasarı kanunlaş
madan, yâni böyle bir kanuna dayandırıl
madan, bu öğrencilerin yurt dışına gön
derilmesi acaba ne şekilde olmuştur ve 
şimdiye kadar bu şekilde kaç öğrenci yurt 
dışında başka ülkelerin harp okullarında 
ve harp akademilerinde öğrenim görmüş
tür? Bunun, Genel Kurula açıklanması ge
rekir kanaatindeyim. 

Ayrıca, bu tasarının kanunlaşması 
halinde, Genelkurmay yurt dışına her yıl 
kaç öğrenci göndermeyi planlamaktadır? 

Sayın milletvekilleri; aslında, ülke
mizdeki harp okulları, liseleri ve harp aka
demileri Türkiye'nin ihtiyacı olan muvaz
zaf subayı yetiştirmeye yeterlidir. Bunu 
söylemekle birlikte, NATO üyesi bir ülke 
olarak, müşterek karargâhlarda görev yap-
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mak üzere, bu tarzda tecrübe edinmiş su
bayların bulunması ve bunun için de yurt 
dışında Türk subaylarının eğitim görme
si, silahlı kuvvetlerimiz için yararlı olacak
tır. Ancak, ben burada bir noktaya daha 
değinmek istiyorum : Türkiye'de, gerek 
harp okullarında ve gerekse harp akade
milerinde, bundan böyle demokrasi ağır
lıklı derslerin de verilmesi gerekmektedir. 
Harp okullarının her kademesinde verile
cek olan demokrasi ağırlıklı derslerde ye
tişecek olan subaylanmız, bundan böyle, 
demokrasi konusunda, özellikle Batı de
mokrasisi konusunda daha geniş bilgiye 
sahip olacaklardır. Bu temennimi burada 
özellikle belirtmek isterim, 

Bir noktayı daha belirterek sözlerime 
son vermek istiyorum. Burada, 926 sayılı 
Kanunun "Askerî öğrencilerin istifa 
edememeleri" başlıklı 115 inci maddesin
de yer alan esasa bağlı kalınarak, öğreni
me başlamış ve bir aylık intibalc süresini 
tamamlamış bulunan öğrencilerin, okul 
masraflarını ödeseler dahi öğrencilikten 
ayrılamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu 
maddenin de yanlış olduğu kanaatinde
yim. Bir öğrenci askerî okula başlamış ola
bilir, bir ay sonra veya bir yıl sonra askerî 
öğrencilikten şu veya bu nedenle vazgeç
me ihtiyacını duyabilir. Bu konuda da, bu 
tarzda düşünecek olan öğrencilere kolay
lık sağlanması gerektiği kanaatindeyim. 

Bu tasarıya bütünüyle olumlu oy ve
receğimizi, kabul oyu vereceğimizi belir
tir, Yüce Heyeti saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demiralp. 

Komisyon adına, Sayın Recep Er-
gun; buyurun efendim. 

Bir dakika Sayın Ergun... Galiba bu
rada asıl komisyon Plan ve Bütçe Komis
yonudur. O zaman size komisyon adına 
söz veremeyiz; ama, grup adına olursa 
olabilir. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Grup adına söz verebilirsiniz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına... Belgesi
ni lütfen gönderin... 

Evet, grup adına verebiliriz. 
Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA RECEP 
ORHAN ERGUN (Kayseri) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konu, Komisyonumuzda geçmiş olduğu ve 
konunun anhası ve minhası bütün bir ha
yatımı aldığından, rahatlıkla cevap vere
bileceğim ve sizlere bilgi sunacağım için, 
tercihan söz istedim; hepinizi saygıyla se
lamlarım efendim. 

Meşhur bir söz vardır. "Şüphe, ak
lın yarısıdır; ama, doğruyu bulmak, mu
hakeme etmek de akim ikinci yarısıdır." 
Her şeyden şüphe edilebilir ve şüphe eden
leri ben de saygıyla karşılarım. 

Şimdi, evvelemirde hemen şöyle bir 
noktaya dokunmak istiyorum : Şu anda, 
dünyanın her yerinde, nerede teknoloji 
ağırlık kazanmışsa, orada eğitim faaliyet
leri vardır. 1947'de bizim Silahlı Kuvvet
lerimiz, Amerikan yardımının alınmasıyla 
birlikte, Amerikan eğitimini de beraber al
mıştır ve Amerikan kuruluşlarını, Ame
rikan teknolojisini beraber almıştır. Çün
kü, bu Ordu, harp tarihinin kaydettiği 
muazzam bir savaşı, hem de sıfırdan baş
layarak kısa sürede tahakkuk ettirmiştir. 
"Amerikan Ordusu" diye bir ordu yok
ken ve dünya orduları arasında adı geç
mezken, kısa bir sürede böyle bir duru
mu yapmıştır. Harpten sonra, yalnız 
Türkiye değil, Fransa» Almanya, İngilte
re, italya gibi, bildiğimiz kalburüstü ül
kelerin hepsi, subaylarını, Amerika'daki 
bu okullara eğitime göndermiştir. Şu an
da, aramızda, bu şekilde eğitim görmüş, 

subaylık yapmış milletvekili arkadaşları
mız da vardır. 

Şimdi, hani dilimizde de tabiri var
dır; "İlim Çin'de bile olsa gidip öğrenmek 
gerek" deriz, öğreniriz. Teknoloji orada, 
kuruluşlarımız silahlarımız buna göre ve 
oradaki en son gelişmeleri takip etme mec
buriyeti ve talimatnameleri alıp tercüme 
etme meselesi de, yine Ordumuzun, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin şu anda yürüttü
ğü faaliyet meyanındadır. 

Şimdi, benim aklımda kaldığı şekliy
le, kaba bir rakam olarak söyleyeyim : 
1947'den 1989'a kadar geçmiş olan 42 se
ne içerisinde onbini aşkın subay ve astsu
bay, Amerika'da kısa veya uzun vadeli eği
tim görmüştür ve her sene de 200'e yakın 
subay ve astsubay, Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetlerinden olmak üzere bu eğitimle
ri görmektedirler. Bunlar, 926 sayılı Ka
nunun 1971'de çıkmış olan değişik 36 ncı 
maddesinin (b) fıkrasındaki, "Silahlı Kuv
vetler hesabına veya izinli olarak yurt için
de veya yurt dışında her çeşit öğrenim, 
kurs ve staja gönderilen subaylar" diye 
başlayan hükme dayanmaktadır. 

Efendim, Sayın Postacı'ya hak veri
yorum; gazetede bahsedilen konu, görü
nüşüyle insanı rahatsız eden bir konudur. 
Yalnız, olay öyle değildir. 926 sayılı Ka
nunun mevcut maddesine göre, Silahlı 
Kuvvetler, her branştan mensuplarını, 
mühendis olarak, teknisyen olarak veya si
lahlı kuvvetlerin diğer ilim dallarında öğ
renim görmek üzere yurt dışına gönder
mektedir. Yalnız, bu defa yapılan değişik
lik, bunlara muharip subay olma hakkını 
kazandırmak içindir, bu ilk defa başlıyor. 
Bunun nedeni Genelkurmay tarafından 
gerekçede açık açık belirtilmiş ve Genel
kurmay tarafından deniyor ki, "Bu tür si
lahlar kıtalarda olduğu için, yurt dışındaki 
harp okullarındaki teknolojiyi bilerek ge
len subaylara kıtalarda ihtiyacım var ve dış 
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temaslarda da, böylesine lisana vukuf pey
da etmiş, böylesine teknolojiye vukuf pey
da etmiş subayları kullanmada ihtiyacım 
var, lütfederseniz bunun için bana bu 
maddeyi bağışlayın. Yurt dışına gönderi
len mensuplarımız oradan döndükten son
ra, mütekabiliyet usulleri ve esasları çer
çevesinde buradaki harp okulunda bir süre 
daha eğitim görecek ve ancak ondan son
ra subay çıkacak." Kabul buyurursanız, 
kanunun esası bu efendim. Bunda endi
şeye kapılacak bir durum görmüyorum. 

Basında çıkan o cümle niye tekzip 
edilmemiş?.. Crovve acaba sahiden böyle 
bir tabir kullanmış mı?.. Crovve, kendisin
den şüphe edebilirse etsin; ama Türk Si
lahlı Kuvvetleri ve Türk Milleti, Türk su
bayından şüphe etmeyecektir ve bundan 
hiç şüphem yölcfur efendim. Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensubunun, böyle, başka bir 
ülkeye bir silahı tanımak için gittiği za
man, o ülkede ideolojik veya siyasî etki al
tında kalacağını ve o ülke amaline hizmet 
edebileceğini bir an ve saniye tahayyül ve 
tahmin edemiyorum ve böyle bir şeyi red
dediyorum efendim. 

Diğer konuya gelince : Şu anda harp 
okulunda dört senelik tahsilin yüzde 53'ü 
demokrasi ve genel bilimler konusunda
dır ve adım adım bu mesafeye gelinmiş
tir. 1978'den beri, mezun olan subaylar bu 
şekilde eğitim görmektedir. Daha fazlası 
da emredilirse, Yüce Meclis öyle arzu bu
yuru rsa, ö da yapılabilir efendim. Yoksa, 
şu anda, bilinsin ki, başta anayasa huku
ku ve harp ekonomisi olmak üzere, diğer 
sosyal ilimler dersleri harbiye talebesine 
dört sene verilmektedir. Bu da yetmemek
te, daha sonra sınıf okullarında ve akade
milerde de bunların devamı olan dersler 
gösterilmektedir. 

Benim maruzatım bu kadar. 
Saygılar sunuyorum efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Kanunun 
12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf 
subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay 
Başkanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler he
sabına yabancı devlet harp okullarında as
ker! öğrenci okutulabilir. Bunlar öğreni
me başladıkları tarihten itibaren ilk bir ay
lık intibak süresini geçirdikten sonra ken
dilerine yapılmış olan masrafları ödeseler 
dahi öğrencilikten ayrılamazlar. 

Bu öğrencilerin harçlıkları Bakanlar 
Kurulu kararı ile tespit olunur. 

Bunlardan, sağlık sebebi hariç olmak 
üzere herhangi bir sebeple öğrencilikle iliş
kisi kesilen veya muvazzaf subay nasbe-
dilemeyenler, kendilerine Devlet tarafın
dan yapılmış olan masrafların iki katını 
tazminat olarak öderler. 

Yabancı devlet harp okullarından 
mezun olanların subaylığa nasıpları, bu 
Kanunun 35 inci maddesinin (a) bendi
nin (1) ve (2) numaralı alt benden hüküm
leri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki esas
lara göre yapılır. 

a) Türk harp okullarında öğrenim 
gören emsallerinden daha önce mezun 
olanlar, emsalleri ile birlikte teğmen nas-
bedilirler. 

b) Türk harp okullarında öğrenim 
gören emsallerinden sonra mezun olanlar, 
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okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli ol
mak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Bun
ların nasıplan emsallerinin nasıp tarihi
ne götürülür. 

Yabancı devlet harp okullarında ye
tişen ve subay nasbedilenler, harp okulu 
kaynaklı subaylarla aynı haklara sahip 
olurlar ve sınıflandırmaya tabi tutulurlar. 

Yabancı devlet harp okullarına gön
derilecek öğrencilerde aranılacak nitelik
ler, seçilme usulleri, bunların öğrenimle
ri sırasında tabi olacakları esaslar, izin ve 
geri çağrılma, öğrencilikten çıkarılma, 
ödüllendirme, öğrenimleri yarıda kalan
lar hakkında uygulanacak öğretim ve eği
tim esasları, subaylığa nasıp ve sınıflan
dırma, kıdem sıralannın tespiti, müfredat 
yönünden eksik öğretim ve eğitimle ilgili 
esaslar ile diğer hususlar yönetmelikte gös
terilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde, 
SHP Grubu adına, Sayın Erol Ağagil; bu
yurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA EROL AĞA
GİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; tasarının 1 inci maddesi üze
rinde görüşlerimi açıklamadan evvel, iz
ninizle, çok kısa olarak, Anavatan Grup 
sözcüsünün biraz evvel tasarının tümü 
üzerindeki eleştirilere verdiği yanıta değin
mek istiyorum. 

Evvela, şunu arz edeyim : Sayın Re
cep Ergun'un burada izah ettiği konula
rın tasarı ile hiçbir alakası yoktur. Sayın 
Recep Ergun, halihazır, yürürlükte bulu
nan yasalara göre, Silahlı Kuvvetlerden 
yurt dışına gönderilen subay veya astsu
bay kursiyerlerden bahsetmektedir. Bun
lar, gittikleri yerde öğrenci olabilir, bun-
lar kursiyer olabilir veya bunlar çeşitli ih
tisas eğitimlerine katılabilirler; bu tasan-
nın konusu ise, askerî liseyi bitiren öğren
cilerin, harp okulu statüsüne girdiği an
dan itibaren olan tahsilidir. Bu konuda ha

lihazırdaki yasa Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden geçip yayınlanmadığına gö
re, şu ana kadar bu konuda yapılan tasar
ruflar gayri hukukîdir. Hangi yasaya, han
gi yetkiye dayanarak, hangi makam tara
fından gönderilmiştir? Gönderilen bir su
bayla, gönderilen bir öğrencinin durumu
nu bu yasa kapsamı içerisinde mütalaa et
mek doğru değildir ve oraya gidenlerin 
beyninin yıkanıp yıkanmayacağı ve sair 
konulanın dile getirmek bu tasarının kap
samı dışındadır. Birinci konu budur. 

Bu konunun Sayın Bakan tarafından 
yanıtlanmasını istiyorum. Bugüne kadar 
yapılan tasarrufları kim, hangi yetkiyle 
yapmıştır, bu kişiler nasjl gönderilmiştir, 
nasıl subay nasbedilmiştir, imtihanlannı 
kim yapmıştır, neye göre yapmıştır? Çün
kü, yine, tasan, "Bu kanun çıkar çıkmaz 
buna bağlı, bunları düzenleyecek yönet
melik* gelecek" diyor. Şimdi böyle bir yö
netmelik yok ortalıkta. Kim spçti, nasıl 
seçti, hangi yetkiye dayanarak seçti? Tür
kiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üzerinde yetkiler mi var? Bu konunun 
açıklıkla dile getirilmesini istiyorum; bu 
bir. 

Şimdi geliyorum tasarıya. Halihazır 
okullardan yurt dışına gönderilen; örne
ğin, konusu edilen VVest Point'ten mezun 
olan subaylann statüsü nedir? VVest Point, 
bilindiği gibi, kurmay subay yetiştiren bir 
okuldur. Askerî lise mezunu bir öğrenci
yi oraya gönderdiğiniz zaman, bu subay 
döndüğünde kurmay subay mıdır, yoksa 
Türkiye'de de tekrar kurmay olmak için 
akademiye gitmeye hak sahibi midir? 
Türkiye'de yeniden akademiye gidip kur
may subay olabilecek derseniz, bu da, ge
çen hafta kabul ettiğiniz Harp Akademi
leri Yasasının 10 uncu maddesine göre, 
mümkün değildir, çünkü, kabul edilen ka
nunun 10 uncu maddesi, "Harp akade
milerine giriş elaslan" başlığını taşır ve 
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"Kuvvet Harp Akademilerine, harp okulu 
mezunu olup -herhalde bu Amerika harp 
okulu değil, Türkiye'deki harp okulu- ni
telikler ve seçim esasları yönetmelikte gös
terilecek subaylar katılır" der. 

Şimdi, yurt dışına gönderdiniz, kişi
yi subay yaptınız, bu kişi oradan kurmay 
subay olarak mı mezun oluyor, yoksa bu
raya geliyor, buraya geldikten sonra, tek
rar akademiye gitme hakkına sahip mi? 
Yine bu konunun açıklığa kavuşturulma
sı lazım. Bana göre, mevcut tasarıda bu 
da açıkta bir konudur. 

"Bu subayları, geldikleri zaman sı
nıflara ayıracağız'' diyorsunuz. Harp oku
lunda, ikinci sınıftan sonra öğrenciler sı
nıflara ayrılırlar ve ayrıldıkları sınıfların 
branşlarına göre farklı ağırlıkta, farklı 
dersler görürler. Siz bunları subay nasb et
tikten sonra, iki yıllık eksik meslekî eği
timlerini harp okulunda ne şekilde ta
mamlayacaksınız? Bunun da cevabının ve
rilmesi gerekir. 

Gerekçede, "Teknik eleman açığı 
var" deniyor. .VVest Point teknik eleman 
yetiştirmez. VVest Point, taktisyen yetişti
rir, stratejisyen yetiştirir. Bizim, Silahlı 
Kuvvetlerde gerçekten, teknik eleman ye
tiştirmeye ihtiyacımız var. 

Muhterem milletvekilleri, geçen haf
ta Sovyetler Birliğinden gelen ve tekrar ia
de edilen Mig-29 uçağını, Türkiye, teknik 
olarak inceleyecek elemandan yoksun mu 
idi ki, incelemeden, yirmidört saat sonra 
gönderdik? (ANAP sıralarından "İncelen
mediğini ne biliyorsun?" sesi) 

Bu bir laboratuvar olayıdır beyefen
di, ondan biliyorum. Öyle, kelleden gidip 
de, iki tane adamın iki saat süreyle gece 
orada fener ışığı altında, kaçırmak için, 
evrak aramasıyla olmaz. Şu anda da pilo
tu MİT sorguluyor Türkiye'de. Teknik 
sorgulama yapamaz; yaptığı, istihbarat 
sorgulamasıdır. Silahlı Kuvvetlerde teknik 

eleman yetiştireceksek, bu konularda ye
tiştirelim. 

Bugün, Amerika'da "NASA" denen 
feza araştırma merkezinde Yunanistan'ın 
bile astronot yetiştirdiğini biliyorum veya 
dünyanın çeşitli yerlerinde askerî personel 
yetiştirdiğini biliyorum. Bizim, Silahlı 
Kuvvetlerde halen feza araştırmasıyla il
gili bir dairemiz veya şubemiz bile yok. 
Teknik eleman yetiştireceksek, bunlar için 
yetiştirelim. VVest Point'ten teğmen çıka
cak bir subaya ne verilecek? Meseleyi, 
böyle hamasî birtakım çeşitli duygusal 
olaylara getirmek suretiyle gerçeklerden 
kaçınamayız. Bunları da söylemek hepi
mizin görevidir. 

İkili anlaşmalar gereği, Türkiye'nin 
harp okullarında, harp akademilerinde 
okuyan, çeşitli devletlerden gelmiş subay
lar vardır; ama bu subayları veya askerî 
öğrencileri buraya o ülkeler seçer ve gön
derirler. Örneğin, Libyalıları gönderirken, 
örneğin bir zamanlar Pakistanlıları gön
derirken... Bizden bu şekilde giden kişile
ri kim seçiyor? Çünkü, bu ana kadar bir 
yönetmelik yoktu -gazete haberleri yalan 
yanlış diyoruz- kim seçti? Bunlar ECL 
(English Comprehension Level) imtihanı
na tabi oldular mı? Kim yaptı? Genel dil 
sınavına mı tabi oldular? Lise mezunu bir 
öğrenciyi, kriterlere göre, hangi meslekî 
eğitimden geçirdiniz ve gönderdiniz? Bun
ların hepsi afakî şeylerdir. Bu gerçeklerin 
burada dile getirilmesi lazımdır. 

Gerekçede gene, NATO subaylarının 
müşterek ve birleşik bir eğitimden yarar
landırılmasının gerektiğinden bahsedili
yor. NATO'nun Müşterek Silahlı Kuvvet
ler Akademisi vardır. Bu amaca yönelik li
se* öğrencisini, hiçbir meslekî kariyeri ol
mayan birini VVest Pointe göndererek, 
"Ben NATO standartlarına göre 
yetiştiriyorum" diyemezsiniz; olsa olsa, 
"Amerikan standartlarına ve Amerikan 
beynine göre yetiştiriliyor" diyebilirsiniz. 
Gerekçede bunun olması lazımdı. (SHP 
sıralarından alkışlar) 
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Özetle, ben diyorum ki, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, bütün diğer personel yasa
larında olduğu gibi, bir personel rejimi ya
sası içinde topyekûn ele alınması lazım. 
Geçtiğimiz bir hafta içerisinde buradan 
Silahlı Kuvvetler personeliyle ilgili beş ta
ne yasa geçirildi. Bunların birçoğu da da
ha geçen sene Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden geçmişti. Yamalı bohça gibi, ak
lınıza geldikçe bizim önümüze tasan ge
tirirseniz, gayet tabi! ki bunların birbiri
ne handikaptan, aykırılıkları veyahut da 
bütünlüğü bozucu durumlan olacaktır. 

Uçucu Personel \asasim buradan da
ha beş ay önce geçirdiniz, üç ay önce ko
misyondan tekrar getirip geri çevirdiniz, 
geçen hafta bir tane daha geçirdiniz... 
Böyle personel rejimi olmaz. İktidar Par
tisinin bu mevzudaki rejimini ve siyasî ge
rekçesini ortaya koyarsınız, oha göre per
sonel rejimleri topyekûn ele alınır, düzen
lenir. Yoksa, her aklınıza geldiği zaman ve 
günlük ihtiyaçlara göre -Anavatan İktida
rının her zaman yaptığı gibi- yasa çıkarır
sanız, işte böyle bir yamalı bohça olur. 

Genel Kurula saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ağagil. 

Efendim, 1 inci madde üzerinde baş
ka söz isteyen?.. Yok. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Mülî 
Savunma Bakanı Sayın Safa Giray; buyu
run efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) ^ Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; esas itibariy
le bir iki hususa cevap vermek için söz 
aldım. 

Bunlardan birincisi : "Şimdiye ka
dar, dışanya gönderilen öğrenciler nasıl 
gönderildi, hangi kanun! mesnede göre 
gönderildi?" diyerek, Sayın Ağagil bunun 
açıklanmasını istedi. 

Mevcut kanunun 13 üncü maddesi, 
1975*te değiştirilmiş haliyle aynen şöyle di
yor : "Liseleri bitirerek fakülte ve yükse
kokullara devam hakkını kazanmış olan
lar ile, fakülte veya yüksekokullarda oku-
duklan sınıfı basan ile geçenlerden, lüzum 
ve ihtiyaç duyulduğunda, lise menşeli ol
mak şartıyla, Silahlı Kuvvetler namına 
okumak isteyen öğrenciler, seçildikleri tak
dirde, yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve
ya yüksekokullarda asker! öğrenci olarak 
öğreıiim yaparlar." Bu kanun maddesi, 
gayet açık bir şekilde, yurt içinde ve yun 
dışında fakülte veya yüksekokullarda as
ker! öğrenci olarak öğrenim yaptınlabile-
ceğini belirtmektedir. Kanun! mesnedimiz 
budur ve herhangi bir kanunsuz işlem 
yoktur. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Fakül
te ve yüksekokullarda okuyanlar... O de
ğil; bu başka. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Efen
dim, dikkat ederseniz, aynen şöyle diyor : 
"... Silahlı Kuvvetler namına okumak is
teyen öğrenciler, seçildikleri takdirde, yurt 
içi ve yurt dışındaki fakülte veya yükse
kokullarda asker! öğrenci olarak öğrenim 
yaparlar." öğrenciler bu hükme istinaden 
gönderiliyor. 

Yine, aynca, Sayın Ağagil, "Dışarı
da okuduğu zaman hangi eğitim sahala
rında eksiklik oluyor ve bu eğitimde ek
sik kalan konuları nasıl tamamlayacaksı
nız?" dediler. Bunun, yapılmış çalışma
larda tespit edilmiş şekli şunlardır : 

Amerika Birleşik Devletleri Kara 
Harp Okulunda eksik görülen dersler : 

file:///asasim
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1. İç hizmet konusunda 16 saat sü 
reli bir ders eksiği vardır ve bu ders, Tür
kiye'deki harp okulunda birinci sınıfta 
okutulmaktadır. 

2. Askerî ceza konusunda yine 
16 saatlik bir ders süresi okutulmuyor. Bu 
da Türkiye'deki harp okulunda üçüncü sı
nıfta okutulmaktadır. 

3. Harp tarihi konusunda 31 saat
lik bir eksik eğitim görmüş oluyorlar; bu 
da, Türkiye'deki harp okulunda dördün
cü sınıfta okutulan bir derstir. 

4. Askerî Coğrafya konusunda ise 
21 saatlik bir ders süresi eksiği vardır ve 
bu da harp okulunda üçüncü sınıfta oku
tulmaktadır. 

5. Atatürkçülük konusu 128 saat ek
sik okutulmuş oluyor ve bu da harp oku
lunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördün
cü sınıflarda okutulmaktadır. 

6. Türkçe, askerî yazışma ve hita
bet dersinde 32 saatlik bir ders eksiği 
oluyor. 

Böylece, bir öğrenci toplam 244 sa
atlik bir ders eksikliği ile Amerikan Kara 
Harp Okulundan mezun olur, eğer bu ka
nun tatbikata girer, subayımız mezun 
olursa... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade 
eder misiniz? 

Efendim, ayakta olan arkadaşlarımız 
lütfen otursunlar; görüşmeleri takip ede
miyoruz, özellikle rica ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Önce, Sayın Başbakanı ikaz edin. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bayazıt, 
müsaade buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Efen
dim, Sayın Bayazıt'in müsaadesi olursa 
konuşacağım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Estağfurullah efendim; ikaz eden Sayın 
Başkandır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Su 
244 saatlik eksik eğitimle ve bu şekilde 
okumuş bir subayımız olduğunda, bu 
dersler burada tamamlattırılacak t ir. 

Yine, Sayın Ağagil, "Konuyu hamasî 
lafların arasına sokarak değiştirip, bura
dan geçirmek..." şeklinde ifadede bulun
dular.; ama, kendi yaptıkları konuşmalar 
hamasî idi. 

Konu incelenmiştir ve ciddî bir ka
nun tasarısı getirilmiştir. Eğer tasarının 
Komisyondaki müzakeresini takip etsey-
diniz, sanırım ki, bu şekilde konuşmazdı
nız efendim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sorum 
var Sayın Başkan. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil ve Sayın 
Postacı'dan başka soru sormak isteyen var 
mı efendim? Yok. 

Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan konuşmalarında, 
"926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 13 üncü maddesine gö
re, bugüne kadar yurt dışındaki fakülte ve 
yüksekokullarda askerî öğrencilere tahsil 
olanağı verildiğini ve bu konuda kanunî 
bir boşluk bulunmadığını" söylediler. 

Eğer durum böyleyse, bu tasarıya ne
den gerek duyulmuştur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Postacı. 
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HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, konuşmamın başında, yurt 
dışında okutulan askerî öğrencilerimizin 
kaç tane olduğunu ve nasıl seçildiklerini 
öğrenmek istemiştim. Aynı sorumun açık
lığa kavuşturulmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Efen
dim, kanun tasarısının amacı, Sayın Ağa-
gil'in de bildikleri gibi, eskiden gönderi
lenler, muharip sınıfa girecek olan subay
lar değillerdi. Halbuki bugün, Ordunun 
kaynak olarak muharip sınıfla pullanıla
cak subaya ihtiyacı vardır; o bakımdan, bu 
kanun tasarısının hazırlanılmasma ihtiyaç 
duyulmuştur. Eskiden yardımcı subay olu
yorlardı; onu biliyorsunuz. 

Şimdi, bu şekilde, bu kanun tasarı
sına uygun olarak, Amerikan Kara Harp 
Okulundan veya bir başka yerin kara harp 
okulundan mezun olan bir subay, Türki
ye'de eksik derslerini okuduktan sonra, 
Türk Kara Harp Okulundan mezun olan 
bir subay gibi muharip sınıf subayı olabi
lecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Affe
dersiniz, sorumun cevabı olmadı efendim. 

BAŞKAN — Tatmin olmayabilirsi
niz; ama, olay bu. Böyle, karşılıklı soru ce
vap şeklinde görüşme olmaz efendim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — "Şu 
ana kadar yapılan işlemler gayri 
kanunîdir" demiştim? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Eğer 
gerekirse yazılı şekilde de sorarak Sayın 
Bakandan cevap alabilirsiniz. 

Buyurun Sayın Bakan, Sayın Posta
cı* nm sorusunun cevabında kalmıştınız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Efen
dim, Sayın Postacı'nm sorusunun cevabı
nın bir kısmını burada verebileceğim : 

Yurt dışına, bu şekilde, 8 kişi gönde
rilmiştir. Yalnız, seçimin ne şekilde yapıl
dığı konusunda net bir şekilde gene tat
min olmayacaksınız; ama, aslında Genel
kurmay seçiyor bu öğrencileri. 

Konu üzerinde hassas şekilde durdu
ğunuzu anladığım için, sorunuzun ceva
bını yazılı olarak net bir şekilde vereceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Efendim, 1 inci madde üzerinde mü
zakereler tamamlanmıştır. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 
değişik 143 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 143. — Askerî öğrencilerin 
harçlıkları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Harp okullarında, üniversite ve 
yüksekokullarda öğrenimde bulunan as
kerî öğrencilere teğmen rütbesinin birin
ci kademe brüt aylığının : 

Birinci sınıfta 
İkinci sınıfa 
Üçüncü sınıfta 
Dördüncü sınıfta 
Beşinci sınıfla 
Altıncı sınıfta 
Yedinci sınıfta 

% 21'i 
% 24'ü 
% 27'si 
% 30'u 
% 33'ü 
% 36'sı 
% 39'u 

b) Yedeksubay okulu öğrencilerine 
teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığı
nın % 21'i, 

— 109 — 
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c) Askerî lise öğrencilerine teğmen 
rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının : 

Hazırlama sınıfında % 9'u 
Birinci sınıfta % 12'si 
İkinci sınıfta % 15'i 
Üçüncü sınıfta % 18'i 
d) Astsubay hazırlama ve sınıf oku

lu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin 
1 inci kademe brüt aylığının; 

Hazırlama okulu birinci sınıfta % 15'i 
Hazırlama okulu ikinci sınıfta % 18'i 
Hazırlama okulu üçüncü sınıfta % 21'i 
Sınıf okulu 1 inci yıl % 24'ü 
Sınıf okulu 2 nci yıl % 27'si 
Sınıf okulu 3 üncü yıl % 30'u 
e) Askerî ortaokul öğrencilerine 

teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt ay
lığının; 

Birinci sınıfta % 6'sı 
İkinci sınıfta % 6'sı 
Üçüncü sınıfta % 9'u 
Harçlıklardan vergi ve diğer kesinti

ler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanuna 
aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

"EK GEÇİCİ MADDE 52. — Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
öğrenim için yabancı devlet harp okulla
rına gönderilen öğrenciler ile bu okullar
dan mezun olan ve muvazzaf subay nas-
bedilenler hakkında 926 sayılı Kanuna bu 
Kanunla eklenen hükümler uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
— 1 

Bu itibarla, 3 üncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Bu itibarla, 4 üncü maddeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu, Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, tasarı açık oylamaya 
tabidir. 

Bu itibarla, açık oylamanın oy kupa
larının sıralar arasında dolaştırılması su
retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

3. — Kazandan Jase Edilemeyen Erbaş ve 
Erler ile Askerî Okul Öğrencilerine Taytn Bedeli 
Mrilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/555) (S Sayısı : 245) (1) 

BAŞKAN — Efendim, oy verme iş
lemi bir taraftan devam ederken, günde
min 3 üncü sırasındaki, Kazandan İaşe 
Edilemeyen Erbaş ve Erler ile Askerî Okul 

(1) 245 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Öğrencilerine Tayın Bedeli Verilmesi 
Hakkındaki Kanun Tasan sının görüşme
sine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde, SHP Gru
bu adına Sayın Kul; buyurun. 

Sayın Kul, süreniz 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA 
KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; Kazandan İaşe Edi
lemeyen Erbaş ve Erler île Askerî Okul 
Öğrencilerine Tayın Bedeli Verilmesi 
Hakkında Kanun tasarısı üzerinde, Sos-
yaldemokrat > Halkçı Partinin görüşlerini 
sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının 
baslığına baktığımız zaman, sanki yeni bir 
yasa tasarısıymış gibi, bugüne kadar böyle 
bir şey yokmuş da, ilk kez böyle bir yasa 
çıkıyormuş gibi anlaşılmaktadır ve zanne
diyorum ki, bu tasarı yasalaşınca, akşam 
televizyonda, "Kazandan İaşe Edileme
yen Erbaş ve Erler ile Askerî Okul Öğren
cilerine Tkyın Bedeli Verilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulunda 
görüşülerek kabul edildi" şeklinde verile
cektir. Yine, vatandaş bu yasayı yeni bir 
yasaymış gibi, bugüne kadar halkımızı 
binbir ekonomik güçlükle karşı karşıya bı
rakan ANAP Hükümetinin bir lütfuymuş 
gibi kabul edecek ve değerlendirecektir. 

Aslında, konu hiç de öyle değil. Za
ten, bu konuda 1925 yılından beri yürür
lükte olan bir yasa vardı. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin-kıta ve kurumlarında, ge

rek görevleri gereği, gerekse askerlik şu
beleri tarafından celp ve kıtalarına sevk 
edilen veya kıtalarından terhis edilen ya 
da hastalıkları sebebiyle hava değişimine 
gönderilen erbaş ve erlere, yine görevli 
olan veya hava değişimine gönderilen as
kerî okul öğrencilerine, kazandan iaşe 
edilmemeleri halinde, 19.3.1337 tarih ve 
106 sayılı Kanunla değişik 19.4.1925 tarih 
ve 630 sayılı Kanun ile 18.5.1935 tarihli ve 
2717 sayılı Kanun hükümlerine göre, ma
hallî rayiçler üzerinden yevmiye ödenmek
teydi. Bugün görüşmekte olduğumuz bu 
tasarı 64 yıldan beri yürürlükten olan ve 
bu konuyla ilgili yasadan farklı bir şey ge
tirmemiştir. Aralarındaki tek fark, eski ya
sada iaşe bedelleri mahallî rayiçler üzerin
den ödenirken, bugün görüşmekte oldu
ğumuz bu tasarı yasalaşınca, iaşe bedel
lerinin, tüm Türkiye genelinde Ankara ra
yici esas alınmak suretiyle ödenecek olma
sıdır. Aralarındaki tek fark budur. Yani, 
getirilen yeni bir şey yok; bunu ilk kez ya
pıyoruz zannedilmesin ve yanlış anlaşıl
masın. Altmışdört yıldan beri yürürlükte 
olan bu yasayı aynen tekrarlıyoruz ve bu
nu sekil olarak küçük bir değişiklikle yeni 
bir şeymiş gibi sunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıyı ha
zırlarken de gerekçe olarak, "Mahallî ra
yiç bedeller, personelin bulunduğu yerler
deki belediyelerce tespit edildiği ve çok de
ğişik tutarlar ortaya çıktığından dolayı, bu 
farklılığı ortadan kaldırmak için bu deği
şiklik düşünülmüştür" deniliyor. 

Yine, bu değişiklik yapılırken, yürür
lükteki kanunlarda değişiklik yapmak var
ken, yeni bir yasaymış gibi hazırlanıp, es
ki yasaları yürürlükten kaldırarak tek bir 
metin şeklinde düzenlenmesi ise, yasanın 
dil açısından sadeleştirilmesi ve daha an
laşılır olması için düşünülmüştür. Tabiî, 
bu güzel bir şey. Yasaların, bugünkü dil
le, daha sade ve anlaşılır dille yazılması 
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güzel bir gelişme. Ancak, bu konuda Si
lahlı Kuvvetlerimizin daha birçok yeni dü
zenleme yapması gereğine inanıyorum. 

Şöyle ki : Askerlik görevini yapan 
tüm arkadaşlarımın da bildiği gibi, sınıf
ları ne olursa olsun, her askerin mutlaka 
elinin altında bulundurduğu ve "ST7/10 
B' ' denilen kitap, Amerika'dan alınmadır 
ve noktasına, virgülüne dokunmadan ay
nen tercüme edilerek bugün Silahlı Kuv
vetlerimizde en önemli bilgi kaynağı ola
rak kullanılmaktadır. Bu kitap gibi, aske
rî okullarda veya sınıf okullarında okutu
lan ciltlerce kitap, yine Amerikan Ordu
sundan alınarak, aynen tercüme edilmiş
tir. Bu kitaplarda birçok yabancı terim bu
lunmaktadır. Acaba, bu kitaplar Türkiye 
koşullarına göre yeniden hazırlanıp, daha 
anlaşılır bir dille "yazılabilir mi diye düşü
nüyorum. 

Yine, tercüme edilip, Türkiye'de kul
lanılan bu kitaplardan başka, bir de bizim 
kendi yazdığımız ve her gün askere oku
duğumuz veya okuttuğumuz "Bir Erin 
Elkitabı" diye bir kitabımız var ki, bu da 
bir sürü olumsuzluklarla dolu. 20 yaşın
daki bir genç arkadaşımıza o kitapla, eli
ni yüzünü nasıl yıkayacağını, nasıl kuru-
layacağını, dişlerini nasıl fırçalayacağını 
veya Atatürk'ün doğum tarihini veya ölüm 
tarihini öğretmeye çalışıyoruz. O kitabın 
yazıldığı tarihlerde belki o bilgiler asker 
ocağında verilmeliydi ve gerekliydi; ancak, 
bugün artık bu tür bilgileri askere ders 
olarak anlatınca, herkes bunlara gülüyor. 
Çünkü, toplum kendi kendini aşmıştır; 
kültür olarak, o kitabın yazıldığı tarihle 
bugün arasında büyük fark vardır. Hal
kımız kendisini yenilemiş; ancak, Silahlı 
Kuvvetlerimiz halkın gerisinde kalmıştır. 

Sadea: bu konuda değil, nereden ba
karsak bakalım, Silahlı Kuvvetlerimiz ken
disini yenileyememiştir. NATO üyesi di
ğer ülkeler yurt savunması için, "Feza Yıl
dızları Projesi" denilen yeni stratejiler ge

liştirirken, biz hâlâ Amerika'dan kopya et
tiğimiz ST-7/10 B ile, süngü eğitimine de
vam ediyoruz. Her ne kadar Amerika'nın 
müttefiki bir ülke isek de, Türkiye'nin sa
vunmasını ve ülkenin korunmasını evve
la kendi öz varlığımıza ve* gücümüze da
yandırmak zorundayız. Savunma politika
larımızı kendi gerçeklerimize ve çıkarla
rımıza uygun bir şekilde saptamalıyız. Si
lahlı Kuvvetlerimizin yapısı, sayısı, konuş
ma dili, silah ve mühimmatının cinsi ve 
miktarı, askerlik süremiz, asker sayımız, 
dış politikamız ve komşularımızla ilişkile
rimiz hep bu ana ilkeye dayandınlmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, NATO, Türki
ye'nin, kendi güvenliği için kendi isteğiy
le girdiği bir ittifaktır. Bu ittifak içinde kal
maya da devam edilmelidir. Ancak, Ame
rika Birleşik Devletleriyle aynı ittifak içe
risinde bulunmakla, onunla ikili ittifak 
içinde bulunmanın birbirinden farklı şey
ler olduğunu unutmamak gerekir. Ame
rika Birleşik Devletleri, kendi global poli
tikası içerisinde, az gelişmiş veya gelişmek
te olan ülkelerde demokrasinin tüm ku
rum ve kurallarıyla işlemesini istemez; 
hatta, zaman zaman bu ülkelere müdahe-
leye dahi kalkışmakta ve başarmaktadır. 
Çünkü, Amerika'nın bu tür ülkelerden 
bazı beklentileri vardır. Tabiî ki, Türkiye'
den de bazı beklentileri olacaktır. Türki
ye'nin sadık ve uysal bir müttefik olması
nı isteyecektir; bu bölgede Amerika'nın çı
karlarını en iyi şekilde savunmasını iste
yecektir; Türkiye'nin ekonomik yönden 
gelişmesini istemeyecektir; çünkü, bu kal
kınma gerçekleşirse, hem Türkiye gibi bir 
pazarını kaybedecektir hem de diğer pa
zarlarda kendisine bir rakip oluşacaktır. 
Onlar bizden, küçük Amerika olmamızı 
bekleyeceklerdir tabiî; ama, sürekli ken
disine muhtaç olduğumuzu da bizlere his
settireceklerdir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan, tayın bedelini mi konuşuyor, 
yoksa Türk - Amerikan politikasını mı? 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen müsa
ade buyurun; kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşüyoruz. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sa
yın Şengün, tayın bedeli ile ilgili bir 
konu... 

BAŞKAN — Efendim, devam edin. 
Karşılıklı konuşmayalım... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sa
yın Başkan, arkadaşımız Amerika'nın 
avukatı mı? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
Lütfen oturun; kimseye öyle bir şey söy
lemedik. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sü
rekli, bizi kendisine borçlandıracaktır, 
borçlarımızı zamanında ve faiziyle birlikte 
geri ödememizi isteyecektir. Tabi! bunu 
yapabilmemiz için de, işçi ücretlerine, me
mur maaşlarına, sendikal haklara ve köy
lünün taban fiyatına kadar her şeye, kı
sıtlanmış demokratik hak ve özgürlükle
rine müdahale etmemizi bekleyecektir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin yapısında ve 
konuşlandınlmasmdaki sistem, araç ve ge
reçler, ve hangi silahla donatılmasının ge
rektiği hususunda söz sahibi olmak iste
yecektir. Bize silah satacaktır, silah alabil
memiz için ise, bize borç para verecektir. 
Bu alışverişin koşul ve kurallarını kendisi 
koyacaktır; bunlara olanak tanıyan kanun
ların çıkmasını isteyecektir. Bize silah sa
tabilmesi için, komşularımızla aramızda. 
gerginlik yaratmak isteyecektir. Bu tür 
beklentileri çoğaltmak mümkün.. 

Onun için, yine diyoruz ki, savunma 
politikalarımızı ulusal menfaatlanmtza ve 
kendi gerçeklerimize uygun bir şekilde 
saptamalıyız. 

1950'den bu yana, demokrasimiz üç 
kez kesintiye uğramıştır. Bunlardan son 
ikisinin dayanak noktası olarak ise, 211 sa

yılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ya
sasının 35 inci maddesi gösterilmiştir. 

Anayasalarımız, egemenliğin kulla
nılmasının hiçbir surette belli bir kişiye ve 
zümreye bırakılmayacağı ve hiç kimsenin, 
kaynağını Anayasadan almayan bir dev
let yetkisini kullanamayacağını öngör
mektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Cumhu
riyeti koruma ve kollama görevini, Ana
yasa sistemi içerisinde yürütmek duru
munda olduğunu unutmamalıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve millî sa
vunma konuları bu Mecliste her zaman 
tartışılmalıdır. 

Bugün, savunma stratejisi, yalnızca 
askerî olmaktan çıkmıştır artık; aynı za
manda, strateji, kültüreldir, sosyaldir ve 
ekonomiktir. Bu durum asla unutulma
malıdır. 

Askerî ilişkiler, daima siyasetçilerin 
kontrolü ve gözetimi altında olmalı ve sağ
lıklı bir şekilde gelişmelidir. 

Sayın milletvekilleri, konumuz Silahlı 
Kuvvetlerle ilgili olduğu için, çok kısa ola
rak da, partimizin, Bedelli Askerlik Yasa
sı hakkındaki, görüşlerini arz ederek söz
lerimi bitirmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, mevcut Paralı Asker
lik Yasasına göre, parası olan, bedel yatı
racak, parası olmayan ise onsekiz ay nö
bet tutacaktır, vatanı bekleyecektir. ANAP 
Hükümetinin "Para gelsin de, nasıl gelirse 
gelsin" yaklaşımıyla çıkardığı bu yasayla, 
parası olan askerlik yapamayabiliyor. Bu, 
bize göre yanlış tabiî. 

Biz, askerlik görevini, para ile satın 
alınabilecek bir hizmet olarak görmüyo
ruz. Ancak, ANAP, bu yasayı çıkarmakla 
yaptığı yanlış yetmezmiş gibi, ikinci bir 
yanlışı da, bu yasadan faydalanma konu
sunda yapmaktadır. Bu yasadan, ancak, 
asker kaçağı, yoklama kaçağı, saklı ve ba-

— 113 — 



T.B.M.M. B : 95 

kaya olanlar yararlanabiliyor. Devlete kar
şı tüm görevlerini yerine getiren dürüst ve 
iyi niyetli insanlar bu yasadan yararlana
mazken, cezalı durumda olanlar, sanki 
ödüllendirilerek, Paralı Askerlik Yasasın
dan yararlandırılıyor. Bu noksanlığın ve 
aksaklığın giderileceğini; mademki Bedelli 
Askerlik Yasası var, tüm insanlarımızın 
kura ile bu haktan yararlanabileceği bir 
düzenlemenin yapılacağını umuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte ol
duğumuz, Kazandan İaşe Edilemeyen Er
baş ve Erlerle Askerî Okul Öğrencilerine 
Tayın Bedeli Verilmesi Hakkındaki Yasa 
Tasarısına olumlu oy vereceğiz; 

Erlerin veya erbaşların, askerliğinin 
başladığı günden itibaren, terhis olup ev
lerine dönünceye kadar kazandan iaşe edi
lememe durumunda tayın bedellerinin 
ödenmesi güzel bir olay tabiî. Buna hiç
bir itirazımız yok; ancak, bir başka konu 
var ki, buna hepinizin dikkatini çekmek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 
son yıllarda uygulanan ekonomik mode
lin bir neticesi olarak, insanlarımız sefa
let içerisinde, âdeta yaşama çizgisinde tu
tulurken, öyle durumlar var ki, bir aile
nin tek çalışan ferdi ola'n bir gencimizi, 
kendisi dışında yetim kardeşlerine ve an
nesine bakmak zorunda olan bir gencimi
zi, askere alıyoruz, onun kıtaya intikali ve 
terhis olup evine dönünceye kadar tüm 
masraflarını karşılıyoruz; ama, arkasında 
bırakıp gittiği insanların ne olduğunu, ne 
ile geçindiğini hiç düşünmüyoruz. Şehir 
merkezlerinde bu gibi durumlarda belli öl
çülerde belediyeler yardımcı oluyorlar, an
cak, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, köy
lerde oturan bu durumdaki vatandaşları
mıza hiç sahip çıkamıyoruz. Bu gibi du
rumlarda, çok mağdur olan, sefalet çeken 
insanlarımızın durumlarına, çıkarılacak 
bir yasayla çözüm bulunmasını bek
liyoruz. 
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Bu duygularla, görüşmekte olduğu
muz tasarının ülkemize ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyor, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kul. 

Efendim, biraz önce görüşülmesi ta
mamlanan tasarıya oy vermeyen arkada
şımız kaldı mı? Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır; 
kupayı kaldıralım. 

(Oyların ayırımına başlanıldı) 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyu
run Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri: Sayın SHP 
Grup Sözcüsü Mustafa Kül'a, olumlu rey 
vereceklerine dair verdiği haberden dola
yı teşekkür ediyorum; yalnız, bir konuyu 
belirtmek için kürsüye çıktım : 

Bakınız, tasarının adı, "Kazandan 
İaşe Edilemeyen Erbaş ve Erler ile Askerî 
Okul Öğrencilerine Tayın Bedeli Verilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı"dtr. 

Kanun tasarımız, sadece kazandan 
iaşesi mümkün olmayan er ve erbaşlarla 
öğrencilere tayın bedeli verilmesinden 
bahsediyor. Bir tutarlılık lazımdır. Bura
da yapılan konuşmayı zabıtlardan şöyle 
bir okursanız; ne NATO kaldı, ne uzay sa
vaşları kaldı, ne askeriyenin başka kanun
ları kaldı, ne iç hizmet talimatnamesi kal
dı, ne erlerin eğitimi kaldı, ne süngü har
bi kaldı... Yani, millî savunma veya asker
likle ne kadar ilgili konu varsa, hepsi şu 
kanun tasarısı vesilesiyle konuşuldu. 

Sayın arkadaşım, tenkit ederken, bi
raz tutarlılık gerekir; çünkü, şu kullandı
ğınız kürsü, Türk Milletine muazzam fi
yatlara mal olan bir kürsüdür. Eğer siz, 
bu kürsüyü,çeşitli askerlik kanunlarını, iç 
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hizmet talimatnamelerini, vesaireleri ten
kit ettiğiniz kadar düşünerek kullansaydı-
nız, o kadar konuşmazdınız. 

Bunu söylemek istedim. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve 
Erler ile Askerî Okul Öğrencilerine 
Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kazandan yemek su
retiyle iaşelerinin temini mümkün olma
yan erbaş ve erler ve askerî okul öğrenci
leri ile askerlik şubeleri tarafından celp ve 
kıtalarına sevk edilen veya kıta ve kurum
larından terhis edilen erbaş ve erlere ta
yın bedeli ödenir. 

Tayın bedelinin aylık tutan, 22.6.1978 
tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Persone
line Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Ka
nun hükümlerine göre tespit edilen An
kara mahallî rayici üzerinden hesap edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 19.3.1337 tarihli ve 

106 sayılı Sevkiat Efrat ve Küçük Zabita-
mna Verilecek Yevmiyeler Hakkında Ka
nun, 19.4.1925 tarihle ve 630 sayılı Sevki-

yat Efrat ve Küçük Zabitanına Verilecek 
Yevmiyeler Hakkındaki 19.3.1337 tarih ve 
106 Numaralan Kanunun Birinci ve İkin
ci Maddelerini Muaddil Kanun ile 
18.5.1935 tarihli ve 2717 sayılı Sevkiyat 
Erat ve Erbaşlarına Verilecek Yevmiyeler 
Hakkındaki 630 Numaralı Kanunun Bi
rinci Maddesini Değiştiren Kanun yürür
lükten kaldmlmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımını 

takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasannm tümünü oylannıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
2. — 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununda Değişiklik Yapümastna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/556) (S Saytst: 224) 
(Devam) 

BAŞKAN — 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunda Değişiklik 
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"Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının açık oy
lamasına 224 sayın üye katılmış; 218 kabul, 
4 ret, 2 geçersiz oy çıkmış ve bu suretle, ta
san kanunlaşmıştır, hayırlı, uğurlu olsun. 

4. — Süahh Kuvvetleri İhtiyaç Fazlası Mal 
ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir, ve Elden Çı
karılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt 
İçi Almdartn Yapümast ve Eğitim Görecek Yabancı 
Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Milli Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 246) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, "Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler'' kısmının 4 üncü 
Sırasındaki, Türk Silahlı Kuvvetleri İhti
yaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, 
Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi 
Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek 
Yabancı Personel Hakkındaki Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

SHP Grubu adına, Sayın Kâzım 
Özev; buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KÂZIM 
ÖZEV (Tokat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşülmekte olan 3212 sa
yılı Yasanın 2 nci maddesinin (B) bendi 
ile 3 üncü maddesinin 5 numaralı bendi
ni değiştiren kanun tasarısı hakkındaki, 
Grubumuzun görüşlerini açıklamak üze
re söz almış bulunuyorum. Hepinizi say
gı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı 

(1) 246 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt için
den veya yurt dışından çeşitli yollarla elde 
edilen her cins ve sınıf ikmal maddelerin
den hek'e ayrılanlarla ihtiyaç fazlası bulu
nan ve çeşitli nedenlerle kadro dışı bırakı
lan maddeler, Türkiye'nin dış siyasî tutum 
ve menfaatine zarar verilmeden bunların 
dost veya müttefik ülkelere satılması veya 
hibe edilmesi, ülkemiz için politik veya si
yasal açıdan faydalı olabilir; ancak aynı 
maddenin, adı geçen devletlerin özel ku
rum ve kuruluşlarına hibe edilmesinin ül
kemizin çıkarları açısından ne menfaati 
olacağını anlamak mümkün değildir. 

Yine aynı tasarının 2 nci maddesin
de belirtilen ihtiyaç fazlası bina ve arazi
nin dost veya müttefik devledere veya bun
ların özel kuruluşlarına verilmesinde de 
ülkemizin çıkarlarına herhangi bir fayda 
sağlamayacağı inancındayım. 

Bu tasarıda belirtilen, "Dost veya 
müttefik ülkelerin özel nitelikli kurum ve 
kuruluşlarına" ifadesinin tasarıdan çıka
rılmasında fayda vardır diye düşünüyo
rum ve bu düşünceyle hepinizi saygı ile sa-
lamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve 
Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve El
den Çıkarılması; Diğer Devletler Adı
na Yurt dışı ve Yurt İçi Alımların Ya
pılması ve Eğitim Görecek Yabancı Per
sonel Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 30.5.1985 tarihli ve 

3212 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) 
bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 
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"Dışişleri Bakanlığının mütalaası ile 
Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum 
ve menfaatlerine aykırı olmadığının belir
lenmesi şartıyla dost veya müttefik devlet
ler ile bu devletlerde bulunan kamu veya 
özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara;" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 30.5.1985 tarihli ve 

3212 sayılı Kanunun 3 üncü maddecinin 
5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"5 . — Hizmet: 
Taraflar arasındaki (Kamu veya özel 

nitelikteki kuruluş ve şahıslar ile dost ül
keler ve bu ülkelerde bulunan kamu veya 
özel nitelikteki kurum yeya kuruluşlar) an
laşmaya göre; bir işin yapılması için veri
lecek eğitim, teknik bilgi, bakım, onarım, 
kurtarma liman ve müşavirlik desteği ile 
mülkiyeti elde olmak kaydıyla tahsis edi
lebilecek kara, deniz ve hava araçları, ge
reç, silah, bina ve araziyi;" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN —: 3 üncü maddeyi oku
tuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

5. —Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'-
nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 Saydı Kadastro 
Kanunun 26 net Maddesinin 5 inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Geçici Dört Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi, ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/78) (S. Saytst : 250) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sıra
sında bulunan, Konya Milletvekili Hay
dar Koyuncu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 
Sayılı Kadastro Kanunun 26 ncı Madde
cinin 5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
Geçici Dört Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
runun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon burada mı? Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Serbest Muhasebecilik ve Mali Mü

şavirlik ve leminli Malî Müşavirlik Kanunu Ta
sarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlar t ra
porları (1/553) (S. Saytst : 249) (1) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, Serbest 
Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik ve Ye
minli Malî Müşavirlik Kanunu Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada mı? 
Burada. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını yolarınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

(1) 249 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Turan Bayazıt söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN 
BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri: Serbest muhasebecilik ve 
Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşa
virlik Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere Huzurunuzda
yım. Grubumun ve şahsımın saygılarını 
sunarım. 

Sayın Başkan, önce iki noktayı irde
lemek istiyorum: Bu tasarı, içtüzüğün 53 
üncü maddesine göre 48 saatlik bekleme 
süresi uygulanmadan müzakereye alınan 
bir tasarıdır. Hükümetin talebi üzerine 
Genel Kurul buna karar vermiştir. Niçin? 
Acaba hangi zorunluluk vardır ki bu ta
sarıyı bugün görüşmeye Yüce Kurul mec
bur kılınmıştır? Hiçbir zorunluluk yoktur. 
Ancak, bir tek ihtiyaç vardır: Meclisin 
gündemi bomboştor. Gündemde bu şekil
de çok fazla maddeli, hatta hatta çok 
önemli -birkaç maddesi hariç- tümünde 
Meclisin müttefik olabileceği bir tasarı 
mevcut olmalıdır ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, kamuoyuna karşı ve zabıtlar
la, yarına karşı, çalışıyor intibaını vere
bilsin. 

Arkadaşlar, bu çok önemlidir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, komisyonlarıy
la ve Genel Kuruluyla, hiçbir dönemle kı
yaslanmayacak şekilde, bilinçli olarak, ça
lışma düzeni dışında tutulmaktadır. 

Sayın Başbakanın bir sözünü çok iyi 
hatırlıyorum. Ramazandan önce, yine 
Meclisin çalışmamasından şikâyet ettiği
mizde, Sayın Başbakan, "Biz ramazanda 
çalışırız, o zaman çalıştıracağız sizi" de
mişlerdi; bu zabıtlarda da var. Ramazan 
geldi geçti; ne oldu, bu Meclis ramazan-
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da çalıştı mı? Hayır. Bu Meclis geçen yıl
da ramazanda çalışmıştı; ama bu yıl ça
lışmadı. Sadece Sayın Başbakan, kendi de
yimiyle, bizim mahalledeki sokaklarda ça
lıştı. Niçin? 

Sayın Başkan, işte, Yüce Heyetin bü
tün gruplarıyla, bütün yetkilileriyle ve bü
tün sorumlularıyla bu niçini düşünmek ve 
bunun içine kamuoyunu tatmin edecek bir 
cevap vermek mecburiyeti vardır. 

Eğer, XVIII. Dönemde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, siyasî ömrünün dol
duğunu bilinçaltında hissetmekteyse, bu
nun yöntemi açıktır, bunun yöntemi uy
gulanmalıdır. Yoksa, Meclis çahştırılma-
lı; kamunun ve toplumun beklediği yasal 
düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

Sayın Başkan, bu tasarı müzakere 
edilirken, uygulamada, hiç rastlamadığı
mız; ama takdirle karşıladığımız, iktidar 
Partisine mensup milletvekillerinin bir gi
rişimine şahit olduk: Anayasaya aykırılık 
iddiaları dile getirildi. Bu, büyük bir ge
lişme. Giderayak Anavatan Partisi İktida
rında, demek ki Anayasa irdelemesi... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Giderayak nerede? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Giderayak iktidarının, giderayak tasar
ruflarında, demek ki, Anayasaya Uygun
luk irdelemesi gündeme geliyor. Takdir 
ediyorum, tebrik ediyorum. ANAP'a 
mensup bir sayın milletvekilinin, raporda, 
Anayasaya aykırılık şerhi var; kutlarım. 
Bir sayın milletvekili de Anayasaya aykı
rılık şerhi verecek kadar samimî ve inançlı 
değilmiş; ama, komisyonda "sosyalde-
mokratlar Anayasaya dava açmakta 
alışkındırlar" esprisi altında, "serbest mu
hasebecilik ve malî müşavirlik ve yeminli 
malî müşavirlik müessesesinin Anayasaya 
aykırı olabileceğini" dile getirdi. Bir ge
lişme, takdirle yâd edilecek bir gelişme. 
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Tahmin ediyorum ki, özellikle bu gelişme
leri vurgulamamdan, özellikle iktidar Par
tisine mensup arkadaşlanm memnun ol
muşlardır ve memnun olacaklardır. 

Sayın Başkanım, kanun tasarısı ne 
getiriyor? Bugüne kadar hiçbir sisteme, 
hiçbir düzene, hiçbir meslekî kuruluşa sa
hip olmadan malî ve ekonomik alanda çok 
dnemli hizmet ifa eden malî müşavirleri, 
malî muhasabecileri bir düzenleme içeri
sinde bir sisteme oturtuyor, onlara yetki, 
sorumluluk veriyor ve onlann -hepsinden 
önemlisi- odalar aracılığı ile örgütlenme
sini öngörüyor. 

Biz, demokrasinin kaynağında, de
mokrasinin özünde katılımcılığı gören si
yasî bir görüşün sahipleri olarak, meslek 
odalannın kurulmasını ve çok büyük ra
kama varan bu arkadaşlanmızın meslek 
odalan içinde örgütlenmelerini muhakkak 
ki, memnunlukla karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, gerek Komisyondaki 
müzakerelerinde, gerekse geçen dönem
den bu yana bu tasarının bütün serenca-
mında, geçirdiği evrelerde bir gerçek or
taya konuldu: Elli yıldır gündemde olan; 
ama, bir türlü gerçekleşemeyen bir tasa-
n. Evet, doğru, bu tasan şimdiye kadar 
çok konuşuldu, kamuoyunda çok tartışıl
dı, bazı meslek gruplarının menfaat çatış
ması nedeniyle uzun bir süre kanunlaşa-
madı, hatta geçen dönem Vergi Usul Ka
nununa bir üst kurul olarak -ki, biliyor
sunuz Anayasa Mahkemesi daha sonra 
bunu iptal etti- ithal edilmek istendiği za
man karşı çıkmıştım ve Anavatanlı arka
daşlara, bunu bu tasarıya eklemeyin; son
ra bu Serbest Muhasebecilik ve Malî Mü
şavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Tasa
rısını çıkaramazsınız demiştim. Bir nok
tada da galiba hakhymıştm; aradan uzun 
bir zaman geçti. 

Şimdi bu tasarı, Anayasanın 135 in
ci maddesindeki esastan da hareket ede-
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rek, üç meslek grubu ortaya koyuyor: Ser
best muhasebeciler, serbest muhasebeci 
malî müşavirler ve yeminli malî müşa
virler. 

Serbest muhasebeciler, sayı olarak 
toplumda çok olmalarına rağmen ve tah
min ediyorum, yükün bütün ağırlığını 
üzerlerinde taşımak mecburiyetinde kal
malarına rağmen, bu tasanda üvey evlat 
şekliyle mütalaa edildiler. Bunlar odalara 
giremiyorlar, odalann üyesi değiller, oda
lan da yok; ancak, kazanılmış bir hakla 
şimdiye kadar bu hizmeti yürütenler de
vam edecekler ve yenilerinde ise, bir staj 
ve öğrenim şartı aranacak. Muhakkak ki, 
bu bir gelişme diye değerlendirilebilir; 
ama memleketin gerçekleri ele alındığın
da, öyle serbest muhasabeciler ' ardır ki, 
bunlar belki ilkokul, belki ortaokul mezu
nudur; fakat meslekte pise pise, yoğrula 
yoğrula vergi kanunlarındaki gelişmeleri 
uygulaya uygulaya öyle bir düzeye gelmiş
lerdir ki, bugün, benim diyen yüksekokul 
mezunu bir profesyonelden daha bilgili ve-
daha beceriklidirler. Gönül isterdi ki, ta
san, müktesep haktan faydalanmayacak 
durumda olan, yüksek tahsili olmayan ki
şilere böyle bir imkânı getirsin; ama bir 
noktada da değindiğim gibi, bu tasarıyla 
onlan sistemleştirmek suretiyle bir hizmet 
ifa etmiş oluyoruz. 

Ancak, ön lisans okulu mezunlarının 
bir garip durumu var. Bu tasanyla ilgili 
değil, devletin eğitim fonksiyonuyla ilgili 
bir garip durumu var. Nedir bu ön lisans 
okulu mezunlan? Biliyorsunuz, ön lisans, 
lisenin üzerinde iki yıl eğitimdir. Bunlar 
acaba kuş mudur, deve midir? Bakıyorsu
nuz, uygulamada, bunları dört yıllık üni
versite eğitimi yapan kişilere tanınan hak-
lann altında görüyoruz; ama hiçbir zaman 
bunlan lise eğitimi yapanlara tanınan hak
ların üstünde göremiyoruz. Tasanda da 
bu var. Tasanyla, bunlara, serbest malî 
müşavir olma yetkisini tanımadık; onla-
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rı, ticaret lisesi veya maliye lisesi, lise dü
zeyinde olan eğitim yapmış kişilerle aynı 
kefeye koyduk. Bence, bu da yine, tasarı
nın tenkit edilecek bir noktası. 

Sayın Başkan, ben bu tasarıda, idarî 
vesayet, idarî denetim yetkisinin çok faz
la ve katı bir şekilde kullanıldığı kanısın
dayım. Her ne kadar Anayasanın 135 in
ci maddesi bu konuda kanuna atıf yap
makta ise de, kısaca okumak istiyorum: 
"Kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşları, kanunda gösterildiği şekilde dev
letin idarî ve malî denetimine tabidir." 

Anayasa, tümüyle, bunu devletin de
netimine, Hükümetin denetimine tevdi et
ti diye, acaba biz bu idarî denetimi aza
mî ölçüde kullanmaya mecbur muyuz? 
Kullanırsak-mı Jcamu yararını daha çok 
sağlarız, kullanmazsak mı, onların organ
larının tasarruflarına saygı duyarsak mı, 
acaba daha iyi bir iş yapmış oluruz? 

Kanımıza göre, tasarının 7 nci mad
desindeki sınav komisyonunun oluşumu 
çok aşırı bir idarî denetim yetkisinin kul
lanılmasıdır. 7 nci maddeyle teşekkül et
tirilecek sınav komisyonu, hem yeminli 
malî müşavirlerin hem de serbest malî 
müşavirlerin imtihanlarını yapacaktır. Ba
kın madde ne diyor: "Serbest muhasebe
ci malî müşavirlik sınavı -bir başka mad
de yeminli malî müşavire de teşmil ediyor 
bunu- birlik tarafından yapılır" dediğiniz 
zaman ne anlaşılır? Bu sınav birlik yapa
cak; ama, altında, 7 kişilik bir sınav ko
misyonu kuruyorsunuz, bunun için de 
Maliye Bakanı üniversitelerden aday gös
terilenlerin içinden atama yapıyor, birli
ğin üç veya dört misli aday gösterdiği ki
şilerin içinden atama yapıyor, kendisi re
sen dışarıdan atıyor. Öyle bir 7 kişilik sı
nav komisyonu kuruyor ve sınavları bu ko
misyona yaptırıyorsunuz. 

"Birlik tarafından yapılır"m ne an
lamı kalıyor? Bırakın belki şeklî bir konu

dur diyebilirsiniz. Hepsinden daha önem
lisi, bir birlik, kendi mensubunun sınavı
nı yapacak heyeti seçme iktidarından ni
ye uzak tutuluyor? 

Komisyonda bu Jconu tartışıldı. Sa
yın Bakan tarafından* "Birlikler, adam 
korurlar veyahut da tarafgirlik yaparlar; 
lehte veya aleyhte tavır takınırlar'' dendi. 

Arkadaşlar, bu olmaz. Çünkü, birlik
lerde bir öz denetim vardır; bir iç dene
tim, kendi denetimi vardır. Hiçbir birli
ğin, hiçbir odanın, daha doğrusu hiçbir 
birliğin, burada oda birliğinin, tutup da, 
muayyen kişiye sınavı kazandırtmak veya 
muayyen kişilere sınavı kazandırmamak 
gibi bir niyetle hareket edebileceğini dü
şünmek mümkün değil. Onun için biz -
sözcü olarak ben- bu 7 nci maddedeki sı
nav komisyonunun bu şekilde teşekkülü
nün amacını bir türlü anlayamadık. 

15 inci maddenin yedinci fıkrası, ka
rarlara uyulmaması halinde ağır bir mü
eyyide getiriyor. Bu maddeye göre, baka
nın tasdik yetkisine sahip olduğu konular
da ve bir de idarî yargı merciinin kararla
rının -gerek yürütmenin durdurulması, ge
rekse esasa mütedair kararlarının- uygulan
masında, bunlara uymayan birlik veya oda 
temsilcileri görevden alınıyor. Bu, çok ağır 
bir müeyyide. Bakanın onayladığı çok az 
şey var burada; mesela, özellikle disiplin 
kurulu kararlarına yapılan itirazın reddi 
kararının onayı falan gibi, çok az konu var; 
ama bakanın onayına karşı, birliğin bir iti
raz ileri sürebilme hakkının tanınmasını bı
rakın, somut olarak birliğin bu kabil tasar
ruflarının başka müeyyidesi bulunduğu 
için -çünkü, Danıştay karan uygulamama
nın müeyyidesi vardır- o müeyyidelere iti
bar edilerek, ikinci bir cezanın, ikinci bir 
yaptırımın gündeme getirilmemesi gerekir
di. Bu, ağır bir yaptırımdır. 

Yine 15 inci maddenin onuncu fık
rasındaki, mahallin en büyük mülkî ami-
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rinin, birlik organını acele hallerde görev
den alma yetkisi, Anayasanın sınırı aşıla
rak tanınmıştır. Anayasa, her ne kadar ba
zı hallerde -devletin bütünlüğü gibi, ka
mu düzeni vesaire gibi, Anayasada geçen 
bildiğiniz klasik kelimeler- mahallin en 
büyük mülkî amirine, mahkeme kararı ol
madan, geçici olarak bu birlik yöneticile
rini görevden alma yetkisini vermiş ve mu
ayyen sürede de bunların mahkemeye 
gönderilmesi mecburiyetini tahmil etmiş
tir. Ancak, kanundaki düzenlemede, mah
kemelerin, dosya üzerinde işi karara bağ
layacağı esası vardır. Dosya üzerinde ka
rara bağlamak, hiçbir zaman karşı tara
fın savunmasının alınması anlamında de
ğildir ve bu dosya, uygulamada da gayet 
iyi bildiğimiz gibi, öyle tekemmül eder ve 
gelir ki, belki polis bile, mahallin en bü
yük mülkî amiri dahi belki bu şahsın ifa
desini, savunmasını almamış olabilir. İş
te, Anayasada öngörülmediği halde hâki
min dosya üzerinde karar verme mecbu
riyetinin getirilmiş olması -ki, Anayasada, 
dosya üzerinde karar verme mecburiyeti 
yoktur- büyük, katı ve ağır bir idarî vesa
yet yetkisinin kullanılması anlamındadır 
ve bir şahsın savunması alınmadan ken
disine herhangi bir yaptırım uygulanma-
yacağınröngören evrensel hukuk prensip
lerine de aykırıdır. 

Sayın Başkan, sözlerimin bir nokta
sında söylediğim gibi, 38 inci maddede yer 
alan, disiplin cezalarına karşı, odaların 
verdiği disiplin cezalarına karşı itiraz, bir
lik disiplin kuruluna yapılıyor. Bu disip
lin kurullarının "Talebi ret" tasarrufları, 
bakanın tasvibiyle, onayıyla geçerlilik ka
zanabiliyor. Bunun da mantığını anlamak 
mümkün değildir. 

Sayın Başkan, tasarının geçici mad
delerinde; geçici 4 ve geçici 5 inci madde
ler kanımızca önemlidir. Geçici 4 üncü 
madde bir geçici kurul oluşmasını öngö
rüyor. Bu birliklerin meydana gelecek ka

dar geçecek süre içerisinde görevlerini 
yapmak üzere -doğal olarak- bir geçici ku
rul kurulacak. Bu geçici kurul nasıl kuru
lacak? Bunu Maliye ve Gümrük Bakanı 
kendi objektif-altını çizerek söylüyorum, 
Sayın Bakan yanlış yorumlamasın- terci
hine göre, istediği kişilerden kuracak. Dı
şarıdan getirecek, üniversiteden getirecek, 
belki bürokrasiden getirecek veya tutup, 
bu işi yapanlar arasından seçecek, bu işi 
Türkiye'de yapmakta olan yabancılar ara
sından seçecek -çok geniş.bir madde- ve 
bu kurulu kuracak. 

Biz, maddenin bu şekilde tedvinine 
karşıyız. Biz istiyoruz ki, bu maddedeki 
kurul, nitelikleri kanunda sayılan kişiler
den meydana gelsin ve ağırlığı Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının bürokratlarından 
olmuşsun. Bunu, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda kabul ettiremedik; bu şekilde kaldı. 

Geçici 5 inci madde, milletvekilleri
ni ve belediye başkanlarını ilgilendiriyor. 
Bu madde öyle kaleme alınmış ki, millet
vekillerinin yapamayacağı işler hakkındaki 
kanunda yer almayan bir husus -yeminli 
malî müşavirliği kastetmiyorum- ve bele
diye reisleri için hiçbir mevzuatta mevcut 
olmayan bir husus. Ama sanki onlar men 
ediliyormuş gibi bir intiba var. 

Bu maddeye göre, gerek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi olanlar, gerekse 
belediye başkanları, bu görevlerinden ay
rıldıkları zaman, bir yıl içinde müracaat 
ederek bu nitelikleri kazanacaklar. 
1 Bu, doğru değil arkadaşlar, özellikle 

belediye başkanları için doğru değil. Dü
şünün ki, Manisa'nın Çobanbeyli Beledi
ye Başkanı, Manisa'nın içinde bir büro 
tutmuştur, muhasebecilik yapmaktadır. 
Şimdi, Yüce Heyete sorarım: Acaba, ufak 
bir kasabanın belediye başkanı, vergi da
ireleri üzerinde nasıl bir nüfuz kullanacak
tır da, biz onu bu faaliyette; men ediyo
ruz? Veya bir milletvekili arkadaşımızın 
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serbest muhasebe bürosu yardır... Bu ar
kadaşımız eğer nüfuz kullanma yoluna gi
decekse, muhasebe bürosu vardır diye mi 
bunu kullanacaktır? 

Bu itibarla, milletvekillerinin, geçici 
5 inci madde kapsamına alınmasına bir di
yeceğimiz yok; ama özellikle belediye baş
kanları için yapılan bu düzenlemenin hak
lı olmadığı kanısındayız. 

Sayın Başkan, arz ettiğim bu husus
lar dışında, tasarı, genellikle ittifak ettiği
miz bir tasan; senelerden beri beklenilen, 
ancak bir türlü gerçekleşmeyen bir tasa
rı; ama, Komisyonda söylediğim bir hu
susu tekrarlamak istiyorum: Sakın bunu, 
Anavatan'm zaferi, Anavatan'in eseri di
ye yine propaganda konusu' yapmayın. 
Komisyonda, özellikle bunu söyledim. 
Eğer, buna Anavatan'm zaferi, Anavatan'-
m eseri, Anavatan'm yaptığı bir reform ni
teliğini verecek idiyseniz, bu beş senede 
gelirdi, bugün gelmezdi. 

Sayın Başkanım, kanun tasarısının 
getirdiği sistemin memleketimize hayırlı 
olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bayazıt. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Aykon Doğan; buyurun efendim» 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; Serbest Muhasebecilik, Serbest Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 
Kanun Tasarısı üzerinde şahsımın ve gru
bumun görüşlerini açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Sözlerimin başında bir hususu açık
lıkla belirtmek istiyorum: Buradaki açık
lamalarım, genel bir tenkit mahiyetinde, 
tasarının boşluklarını ortaya çıkarma ma
hiyetinde değil de, tasarının, meslek men

suplarına beklenilen hizmeti getirmesi açı
sından yapıcı yönde olacaktır. 

Bu tasarının, bugün, memleketimiz
de, serbest muhasebeci, muhasebeci, mu
hasebe uzmanı, malî müşavir, malî danış
man gibi adlarla çalışan, sayıları 50 bini 
aşan meslek mensuplanna hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Tasan, serbest muhasebecilik, serbest 
muhasebeci malî müşavirlik ve yeminli 
malî müşavirlik konularını düzenlemesi 
bakımından önemli bir olaydır. 

Bu müessese, daha önceki konuşma
cı arkadaşımın ve tasarının gerekçesinde 
Hükümetin de belirttiği üzere, elli yıldır 
Türk kamuoyunda mevcut olan bir mü
essesedir. Bugün Yüce Meclisimizde gö
rüşülmesi önemli bir olaydır ve bu öneme 
Grubumuz bakımından da aynı yönde 
baktığımızı açıkça ifade etmek istiyorum. 

Tasarıya baktığımız zaman, tasarı, 
meslek mensuplarını tanımlıyor ve bun
ların önce odalar, daha sonra da birlikler 
içinde teskilanlanmasma imkânlar getiri
yor. Bu meyanda da -bazı eksikler olmakla 
beraber- müktesep hakları da koruyor. 

Tasannın getirdiği bu düzenlemeler 
yanında, önemli eksikliklerini de burada 
-bunlara yapıcı katkılar getirmiş olma için-
belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir müessese 
kurulurken, o müesseseyi müessese yapan, 
müessesenin kapsadığı kişilere tanıdığı 
yetkilerdir. Tasarı, bugün faaliyette bulu
nan ve serbest muhasebecilik yapan veya 
malî müşavirlik yapan veyahut yasa olma
dan yeminli malî müşavirlik görevini fii
len meydana getirip de buna hukukî hü
viyet veremeyen kişilere yeni bir yetki ge
tirmemektedir. Özellikle Hükümet tara
fından getirilen metnin 2 nci maddesinin 
son fıkrasında yer alan şu cümlenin çıka
rılmasını, tasarının önemli bir eksikliği 
olarak burada vurgulamak istiyorum ve 
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zabıtlara geçmesi açısından bu son fıkra
yı da huzurlarınızda tekrar etmek istiyo
rum. Son fıkra şöyle: "Serbest muhase
beci ve malî müşavirler ile yeminli malî 
müşavirler; ilgililerin isteği veya yetkili 
idarî merciler ile yargı organlarının resen 
gerek görmeleri halinde, yetkili idarî mer
cilerde ve yargı organlarında işleriyle il
gili olarak sözlü ve yazalı açıklamalarda 
bulunabilirler. Ancak, yargı organları 
önünde iddia ve savunma ile ilgili temsil 
yetkisi münhasıran avukatlara aittir. Özel 
kanunlardaki hükümler ile 1136 sayılı Avu
katlık Kanunu hükümleri saklıdır." Tasa
rının can alıcı noktası buydu, tasarıya ruh 
veren hüküm buydu; ama ne var ki, bu 
hükmün Adalet Komisyonunda tasan 
metninden çıkarılmış olduğunu gö
rüyoruz. 

Bu hüküm olmadığı sürece, kanaati
miz odur ki, getirilen yasa, bu meslek 
mensuplan açısından esas itibariyle içi boş 
bir yasa olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu hü
kümde belli meslek grupları açısından sa
kınılacak bir husus yoktur. Çünkü, bura
da getirilen hükümle, serbest muhasebe
cilere, serbest malî müşavirlere veya ye
minli müşavirlere yargı organlarında bir 
temsil yetkisi verilmemektedir. 
' Huzurlarınızda arz etmek istediğim 
bir husus vardır: Bugün, Türkiye'deki hür 
rejimin temeli mülkiyettir. Bugün Türki
ye'de 18 milyon insanın mülkü vardır. 10 
milyonu aşkın insan da Emlak Vergisi Be
yannamesi verir. Şimdi, demek oluyor ki, 
bugün Türkiye'de, devletle malî açıdan 
karşı karşıya olan birey sayısı 10 milyonu 
aşkındır. Bu tasarının kapsadığı husus, ge
rekçesinde açıklandığı gibi, sadece Gelir 
Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer 
Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi değildir; 
10 milyonu aşan mükellefi de kapsayan, 
Emlak Vergisi de vardır. Şimdi, bu tasa

rıyla, beyannameyi dolduran bir serbest 
muhasip veya malî müşavir veyahut ye
minli malî müşavir bunları yapmayacak
tır. Doldurduğu beyanname üzerinde -farz 
edelim- yaptığı bir hatayı malî merciler
de açıklama hakkını bu kişilere vermiyo
ruz. Neden? Ben bunu 1982 yılında o gün
kü yasama organı nezdinde de savundum 
ve dedim ki, "Düşünün ki, 60 yaşında bir 
ihtiyar, emlak Vergisi beyannamesini bir 
muhasibe doldurtmuş. Beyannamenin 
yanlış olduğu görülmüş. Maliye, bunun 
hakkında ceza ve ikmal tarhiyatına gitmiş. 
Diyemeyecek midir ki bu malî müşavir, 
ben bu anlayışla yapmıştım? Bunu mali
ye nezdinde açıklama hakkını dahi verme
menin anlamı nedir?" 

Benim kanaatim, aslında savunma 
değil de bu noktada sadece, idarî merci
lerde değil, idarî mercilerle yargı merci
leri arasındaki uzlaşma komisyonlarında 
da serbest muhasiplere, serbest muhase
beci malî müşavir dediğimiz kişilere, hiç 
olmazsa yaptıkları hatayı yargı mercileri 
dışındaki kamu kuruluşlarında açıklama 
yetkisi verilmelidir. 

Tabiî, bugün Sayın Bakan buraya ge
lecek ve "Elli sene sonra bunu çıkarma şe
refi bize ait olmuştur" diyecektir. Evet, bu 
önemli bir olaydır. Bunu bu şekilde açık
lamasına parti olarak biz de katılıyoruz; 
ama değerli arkadaşlarım, bu Meclisten, 
bu yasa, bu meslek mensuplarına ek hiç
bir yetki getirmeden ve yetkiyle teçhiz edil
meden geçtiği sürece ruhsuz bir beden gi
bi olacaktır. 

Şimdi, serbest muhasip, muhasebeci 
malî müşavir ve yeminli malî müşavir ne 
yapar? Yeminli malî müşavirin, serbest 
muhasibin veya muhasebeci malî müşa

virin malî müşavirin yaptığı işin iki yönü 
vardır: Birincisi, işletmesi açısından 
önemlidir. İşletmeye; bir ticarî işletmeye, 
sınaî işletmeye, ziraî işletmeye yön verme 

— 123 — 



T.B.M.M. B : 95 31 . 5 . 1989 O : 1 

bakımından, bunun sağlıklı idaresi bakı
mından gerekli olan kayıtlan tutmak, iş
letme sahibini gerekli olan bilgilerle teç
hiz etmek ve istişarî yönden yardımcı ol
maktır. ikinci yönü ise, malî hukukun, 
özellikle vergi kanunlarının, diğer malî 
mevzuatın getirdiği mükellefiyetleri gerek 
şeklen, gerekse maddî yönden yerine ge
tirme bakımından zorunlu olan hususları 
hazırlamaktır. 

Bu açıdan baktığımız zaman, serbest 
muhasiplerin, sersbest muhasebeci malî 
müşavirlerin yaptığı işin, bir yönüyle ka 
mu hizmeti mahiyeti vardır. Özellikle bu 
hizmet yeminli malî müşavirlerde daha 
ağırdır. Yani, öyle 50 bin kişilik bir mes
lek grubu düşünelim ki, yaptığı hizmet bir 
açıdan özel işletmeyle ilgili bulunuğu ka-

' dar, hatta ondan daha ileri bir biçimde ka
muya ilişkindir. Şimdi, hizmetin mahiye
ti bu derecede olduğu takdirde, hiç olmaz
sa bu hizmeti yapan meslek mensupları
na kamu idare mercilerinde bazı açıkla
malarda bulunmak yetkisini vermek du
rumundayız. 

Tasarının, huzurlarınızda değinmek 
istediğim iki yönü vardır: Tasarı, 50 bini 
aşkın meslek mensubuna hiçbir ek yetki 
getirmemektedir. Getirdiği husus, sadece 
odalar içinde, birlikler içinde teşkilatlan
mak ve bir de serbest muhasiplik, serbest 
muhasebeci malî müşavirlik ve yeminli 
malî müşavirlik sıfatlarını kimlerin kulla
nacağının belirlenmesidir. Buna karşın, 
tasarıda, serbest muhasiplere, serbest mu
hasebeci malî müşavirlere ve yeminli ma
lî müşavirlere vergi mükelleflerinin ve dev
let memurlarının muhatap olmadığı ha
pis cezalarını da beraber getiriyoruz. 

Şimdi, öğrenmek istediğim bir husus 
vardır. Bu kişiler serbest meslek erbabı ise, 
serbest meslek erbabı olarak birtakım mü
eyyidelere tabi tutulmalıdır; eğer bu kişi
ler devlet memuru ise, devlet memuru ola

rak cezalara muhatap tutulmalıdır. 

Bakın, bir örnek vermek istiyorum: 
47 nci madde gereğince, meslek mensup
ları (Kimdir bunlar? Serbest muhasebe
ciler, serbest muhasebeci malî müşavirler 
ve yeminli malî müşavirler) görevleri sı
rasında veya görevleri sebebiyle işledikle
ri suçlardan dolayı, Türk Ceza Kanunu
nun devlet memurlarına ait hükümleri 
uyarınca takibata uğrayacaklardır. Yani, 
bir devlet memuru gibi takibat yapıla
caktır. 

Şimdi bunu bir tarafa bırakıyorum. 
Vergi Usul Kanununun, serbest muhase
beciler, serbest muhasebeci malî müşavir
ler ve yeminli malî müşavirlerle ilgili, on
lara da tatbik edilebilecek bir hükmünü 
okumak istiyorum: "Bir mükellefi veya 
vergi sorumlusunu kaçakçılık yaptırmaya 
azmettirenlere, işlenen fiiller için, mükel
lefe vaya sorumluya uygulanacak ceza ay
nen uygulanır." 

Yardımla ilgili, ikinci bir maddede 
şöyle denmekte: "Kaçakçılık olduğunu 
bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını 
fiiliyle kolaylaştıranlara, bundan ayrı bir 
menfaat gözetmediği takdirde, bu fiiller 
için kanunda belli edilen cezaların dörtte 
biri kesilir veya hükmedilir. 

Demek oluyor ki, mükelleflere uygu
lanacak cezalar, para cezalarıdır. Teşvik 
cezası ve kaçakçılık cezasında uygulanan 
ise hapis cezasıdır ve üç aydan üç yıla ka
dardır. Zaten bu meslek mensupları için 
Vergi Usul Kanununda bu hüküm geti
rilmiştir, Yani biz bunlara diyoruz ki, bun
lar vergi kaçakçılığına iştirak ettikleri ve
ya yardım ettikleri takdirde; iştirak etmiş
lerse, üç aydan üç yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılırlar, aynca, fiillerine göre 
de kesilecek verginin üç katı kaçakçılık ce
zasına da muhatap tutularlar, yardım et
mişlerse, bu cezaların dörtte biri kesile
cektir. 
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Tasarıda bununla da yetinmemiş ve 
dimişizdir ki, bu meslek mensuplarına ben 
ayrıca, devlet memurlarıyla ilgili hüküm
ler uyarınca, görevleri sırasında veya gö
revleri sebebiyle işledikleri suçlardan do
layı da takibat açarım... 

Değerli arkadaşlarım, bunları, bir yö
nüyle Vergi Usul Kanununda mükellefin 
tabi olduğu cezalara tabi tutuyoruz, bir 
yönüyle de, yaptıkları hizmet dolayısıyla, 
devlet memurları gibi, onlara verilen ce
zalarla müeyyidelendiriyoruz. 

Bu saydığım iki husus, serbest mu
hasebeciler ve serbest muhasebeci mal! 
müşavirler içindir. Yeminli malî müşavir
ler için ise, tasarıda, bu iki cezaya ilave
ten iki ayrı hüküm daha getiriyoruz ve 12 
nci maddede diyoruz ki, tasdik işlemleri 
dolayısıyla ziyaa uğratılan vergi ve ceza
lardan, mükellefle birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumludurlar. 

Şimdi, düşünün, bir yeminli malî 
müşavir, -bu olsun- mükellefle birlikte uğ
ratılan verginin aslından ve para cezasın
dan mükellefle birlikte müteselsilen ve 
müştereken sorumlu olacak. Ayrıca ken
disi de teşvik etmiş ise, hem mükellefin 
vergisini ödeyecek, cezasını ödeyecek hem 
de teşvik ettiği için -teşvik suçu varsa- mü
kellefe kesilen cezanın tamamını da öde
yecek ve hapis cezasının tamamını da çe
kecek... Yani, buralara baktığımız zaman, 
bu cezalarda bir mükerrerlik olduğu gö
rülüyor. 

. İkincisi, sadece bu yetmiyor, 49 un
cu maddeye geliyorum; Yeminli malî mü
şavirler için üç aydan üç yıla kadar olan 
hapis cezası yetmemiş gibi, ayrıca bu ta
sarıyla da ek bir hapis cezası daha geti
riyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla 
yeminli malî müşavirleri bir odada topla
dık, bunlara birlik kurma hakkı verdik ve 
kişiye de "Yeminli malî müşavir sıfatını 

kullanabilirsin" hakkını verdik diye, mev
cut kanunlarımızdaki cezalar yeterliyken, 
bir de bu tasarıyla ayrıca cezalar getiril
mesini sakıncalı görüyorum. Sakıncalı 
görmemin nedeni de şu: Yarın, bu tasarı 
kanunlaştıktan sonra, yeminli malî müşa
vir olmak için kimse müracaat etmeyebilir. 

Bir başka husus da şu: Bu tasarıda 
bazı kısıtlamalar da var. Anavatan Partisi 
Grubuna mensup komisyon üyesi bir ar
kadaşım, bu konuda, Anayasaya aykırılı
ğı muvacehesinde muhalefet şerhi de 
koymuş. 

Kısıtlamalar ne?.. Serbest muhasebe
ciler, serbest muhasebeci malî müşavirler 
ve yeminli malî müşavirler ticaret yapa
mayacaklar, yani ticaret yapan üçüncü bir 
şahsın defterini tutacak; ama kendisi tica
ret yapamayacak... Bu, bana göre, özellik
le küçük yerleşim birimlerindeki Türkiye 
gerçeğine aykın bir kısıtlamadır değerli ar
kadaşlarım. Bugün, özellikle serbest mu
hasebecilikle ticaret yapma açısından bir 
bağdaşmazlık görmüyorum. Tabiî bu hü
küm, aynı zamanda anonim şirketlerin yö
netim kurullarında görev almama duru
munu da beraberinde getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kısıtlama
lar ve saydığım cezalar, aslında, bu düzen
lemeyle getirilen meslekleri, kamuoyunda 
bir ölçüde korkutucu hale getirmiştir. Bu 
açıkladığım hususları, bugün bu mesleği 
ifa edenlerin, bize gönderdiği mektuplar
da da görüyorum; sadece, benim eski bir 
maliyeci olarak huzurlarınıza getirdiğim 
bir husus değildir. Bugün 50 bini aşkın 
meslek mensubu da şimdi benim açıkla
dığım endişeleri taşımaktadır. 

Elbette konu önemlidir, önemli bir 
düzenlemedir. Bunu memnuniyetle karşı
lıyoruz ve bu tasarının bir ân önce Mecli
simizden çıkarak kanunlaşmasını bekliyo
ruz; ama, kanaatim odur ki, bu tasarının 
bir piramit şeklinde inşa edilmesi önem ta-
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şır. Serbest muhasebeciyle, serbest muha
sebeci malî müşavirin bugünkü bu mev
zuat muvacehesinde kamu karşısında so
rumluluk farkı yoktur. Belki, yeminli malî 
müşavirlere tasdik yetkisi verdiğimiz için, 
onları bir noter kabul ederek onlara fark
lı bir düzenleme getirilmesini'haklı göre
biliriz; ama buna göre yapılacaksa, hiçbir 
ayırım yapmadan ve buradaki ceza hü
kümlerinde ve kısıdamalartnda gerekli dü
zenlemeler yapılarak bu tasarı bu Meclis
ten geçirilmelidir. 

Bugün, bu tasarı böyle geçirilirse ne 
olur?.. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, toparla
yınız efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, topluyorum. 

Bunun tatbikatını malî uygulamala
rımızda görmüşüzdür. Hileli vergi suçu
na, eskiden, bir aydan altı aya kadar ceza 
verilirdi. Bu ceza verilirdi, ceza mahkeme
lerine giderdi, hâkim ceza verir ve tecil 
ederdi. Sonra biz bunu bir yıla çıkardık, 
mahkemelerin tecil yetkilerini kaldırdık; 
bu sefer, mahkemeler bu konuda ceza ver
memeye başladılar. Korkarım ki, bu tasa
rıda getirilen cezaları üst üste koyduğu
muz zaman, cezaların ürkütücülüğü, bu 
mesleğe karşı olan iltifatı azaltacaktır. 
İkincisi, tatbikatta da, getirdiğimiz ceza
ların ağırlığı muvacehesinde, yargı mer-
cilerinden, bu cezaların uygulanmasına 
ilişkin hükümler çıkmayacaktır. 

Dileğim, bu açıklamalarım muvace
hesinde, tasarının yetkilerle teçhiz edilme
si, cezalara ve yasaklara ilişkin hükümle
rin tahfif edilmesidir. 

Bu dileklerle, Yüce Heyetinizi tekrar 
saygıyla selamlıyorum, hepinize teşekkür 
ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Doğan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Hazım Kutay; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HAZIM 
KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri: Serbest Muhasebecilik ve 
Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşa
virlik Kanunu Tasarısı bahis konusu olun
ca, ister istemez, özü itibariyle vergiye gel
mek mecburiyetindeyiz. Vergiyi, umumî 
ihtiyaçları karşılamak üzere, devletin, fert
lerin patrimuanı üzerinden malî kudret
lerine göre aldığı hisse diye tarif edebili
riz, Anayasamız, 73 üncü maddesiyle, ver
giyi bir ödev olarak vasıfiadırmıştır. Ana
yasamızın 73 üncü maddesi "Vergi ödevi" 
başlığı altında şöyle demektedir. 

"Herkes, kamu giderlerini karşıla
mak üzere, malî gücüne göre, vergi öde
mekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli da
ğılımı, maliye politikasının «sosyal 
amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yü
kümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 
veya kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yü
kümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indi
rimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerin
de kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sı
nırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Ba
kanlar Kurulan verilebilir." 

İşte, müzakeresini ettiğimiz bu tasa
rı, vatandaşın vergi ödevini en iyi şekilde 
yapmasını hedefleyen bir tasarı olarak, 
bizce fevkalade önemlidir. 

Sayın Başkan, arkadaşlann ya dinle
melerini sağlayın yahut da ben sözümü 
keseyim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ta
biî, Sayın Hatip, kendisini konuşmaya ve
remiyor. Kulisler bu tip konuşmalar için 
yapılmış; dinlemek istemeyenler, sayın ba
kanlarla, lütfen orada temas etsinler. 

Buyurun efendim, devam edin. 
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HAZIM KUTAY (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, malî müşavirlik mesle
ği, özellikle kalkınma gayretindeki ülke
ler için, gerek kaynakların belirlenmesin
de güvenilir bilgiyi sağlayacak tek unsur 
olması, gerekse ülke çapında denetim 
fonksiyonunu yaygmlaştırabilmenin tek 
yolu durumunda bulunması nedeniyle, 
üzerinde önemle durulması gereken bir 
müessesedir. 

Türkiye'de, yaklaşık olarak 2 113 221 
Gelir Vergisi beyannamesi veren, 75 200 
de Kurumlar Vergisi beyannamesi veren 
mükellef vardır. Yani, ortalama 2 188 441 
veri mükellefi vardır. Buna mukabil, de
netim elemanı olarak 2 330 kişi vardır. 
Her denetim elemanının yılda 10 beyan
name incelidğini düşünürsek, bu rakam 
23 300; 100 beyanname incelediğini dü
şünürsek, 233 000 beyanname eder ki, bu 
sayı Türkiye'deki vergi mükelleflerinin 
yüzde lÖ'una tekabül eder. Bu, iyimser bir 
rakamdır. Bizim tahminimize göre bu, 
yüzde 3 ila 5 arasındadır. Böylece, dene
timsiz olan bin mecrada manzara nedir? 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılman 
mart ayında verilen ve 1985 yılı gelirleri
ni beyan eden beyannameli mükelleflerin 
gelir durumlarına göre dağılımı şudur: 

425 000 liraya kadar gelir beyan 
eden mükellef sayısı 234 381'dir ve bu sayı 
mükelleflerin yüzde 21,2'sini teşkil ediyor. 
Bunlara tekabül eden matrah 
46 547 435 225 liradır ve vergi matrahı
nın yüzde 3,8'ini teşkil ediyor. Bu matra
hın vergisi 10 479 815 730 liradır ve ver
ginin yüzde 3,1' ini teşkil ediyor. 

425 001 liradan 450 000 liraya kadar 
olan mükellef sayısı 284 886'dır ve bu sayı 
mükelleflerin yüzde 25,8'ini teşkil ediyor. 
Bunlara tekabül eden matrah 
124 141 762 720 liradır ve vergi matrahı
nın yüzde 10,4'ini teşkil ediyor. Bu mat
rahın vergisi 30 635 979 324 liradır ve 
verginin yüzde 9,1'ini teşkil ediyor. 

450 001 liradan 775 000 liraya kadar 
olan mükellef sayısı 223 099'dur ve bu sayı 
mükelleflerin yüzde 20,2'sini teşkil ediyor. 
Bunlara tekabül eden matrah 128 milyar 
küsurdur ve vergi matrahının yüzde 
10,6'sını teşkil ediyor. Vergi miktarı 
29 715 536 206 lira, vergi oranı yüzde 
8,8. 

775 001 liradan 800 000 liraya kadar 
gelir dilimi olan mükellef adedi 37 680, 
oranı yüzde 3,4; matrah miktarı 
29 648 352 977 lira, matrah oranı yüz
de 2,4; vergi miktarı 6 806 396 446 lira, 
vergi oranı yüzde 2. 

800 001 liradan 3 000 000 liraya ka
dar vergi beyan eden mükellef adedi 
258 658, oranı yüzde 23,4; matrah mik
tarı 368 milyar 223 milyon kurur, matrah 
oranı yüzde 30,1; vergi miktarı 86 milyar 
küsur, oranı yüzde 25,7. 

Buraya kadar söylediğim mükellefle
rin ödediği vergi miktarı, toplam verginin 
yüzde 48,7'sine tekabül etmektedir. 

3 000 000 ve daha fazlası; mükellef 
adedi 65 929, oranı yüzde 6; matrah 
525 601 069 404, matrah oranı yüzde 43; 
vergi miktarı 172 392 928 682 lira, ver
gilere oranı yüzde 51,3. 

Sayın milletvekilleri, bunu paçal ya
par da bir ortalamasını alırsak, 1985 yılı 
gelir beyannamesi veren mükelleflerin or
talama, yıllık vergi miktarı 304 729 lira, 
ortalama aylık vergi 25 394 lira. 1986 yı
lı beyannamelerini incelersek, ortalama 
yıllık vergi 337 347 lira, ortalama aylık 
vergi 28 113 lira. 1987 yılını incelersek, or
talama yıllık vergi 548 296 lira, ortalama 
aylık vergi 45 692 lira. 1988 beyanname
lerini de nazarı itibara alırsak, Kurumlar 
Vergisi hariç, ortalama yıllık matrah 
435 956 lira, ortalama aylık matra 
131 300 lira. 

Buna ilaveten, 1987 dönemi mükel
lef sayılarına da bir göz atmak mecburi-
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yetindeyiz. Yıllık Gelir Vergisi beyanname 
sayısı 1 409 840, zarar beyanı olan beyan
name sayısı 71 130, kazanç beyanı olan be
yanname sayısı 1 288 142. 

Kâr beyanı olmayan mükellef sayısı 
50 568, ticarî kazanç beyan eden mükel
lef sayısı 1 116 239, zarar beyan eden mü
kellef adedi 82 285, kâr beyan eden mü
kellef sayısı 1 033 954. 

Serbest meslek kazancı beyan eden mü
kellef sayısı 65 319, zarar beyan eden mü
kellef adedi 5 346, kâr beyan eden mükel
lef adedi 59 973. 

Sayın milletvekilleri, bu beyanname
ler arasında hayat standardı esasına tabi 
beyanname sayısı 1 153 923. Hayat stan
dardı esasının altında beyanname verip de 
hayat standardı esasına yükseltilen mükel
lef adedi 654'"844"'. Yani, beyanname ve
ren mükelleflerin yüzde 56.74'ü hayat 
standardına çekilmiş ve 499 079 kişi, ya
ni mükelleflerin yüzde 43.26'sı da hayat 
standardını aşan beyanname vermişlerdir. 

İşte, bu esası bizden önce gören bü
yük maliyeci Jeeze diyor ki, "Mükellef, 
vergi beyannamesini vicdanına göre dol
durur." 

Bizim bu kanun tasarısıyla yapmak 
istediğimiz iş, vicdanları kontrol altına al
ma ihtiyacından doğmaktadır; fakat, bu 
Meclisin gündemine acele sokuldu diye id
dia edilen bu tasarının getirilmesinde bu
na rağmen geç kalınmıştır. Bundan üç yıl 
önce, Vergi Usul Kanununa adapte etti
ğimiz madde eğer iptal ettirilmemiş olsay
dı, bugüne kadar bu müessese yerleşmiş 
ve işler hale gelecekti. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
İptal ettirilmedi, iptal edildi. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — İp
tal ettirildi. 

Bu gerçeği çok önceden gören, başta 
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, 

Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında, 
bu meslek mensupları, vergi sistemlerinin 
başarısında vazgeçilmez unsurlar olarak 
kabul edilmiş ve İngiltere 1870, Fransa 
1881, Amerika Birleşik Devletleri 1886, 
Hollanda 1895, Almanya 1899, İsviçre 
1941, Arjantin 1945, Brezilya ve Meksika 
1946, Hindistan 1949, Yunanistan 1950 ve 
Nijerya 1955 yılında bu kanunun lüzumu
na inanmış ve bu kanunu kabul etmiş
lerdir. 

Bizde de, 1932 yılından itibaren bu 
mesleğin düzenlenmesi için çeşitli teşeb
büs ve hazırlıklar yapılmış, tasarılar ha
zırlanmış, bu tasarılar yasama organına 
sevk edilmiş; fakat bugüne kadar bir tür
lü kanunlaşmamıştır. Bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde, Anavatan Hükümeti döne
minde, şeref ve kıvanç payı XVIII. Dö
nem milletvekillerine, yani bu Meclise dü
şecektir. 

Bu kanun tasarısının kapsamına gi
recek olan muhasebeci, malî müşavir ve 
yeminli malî müşavirlerin adedinin Tür
kiye'de 50 bin civarında olduğu tahmin 
edilmektedir ve biz onlara bu tasarıyla bir 
kamu hizmeti niteliğinde görev ve yetki 
veriyoruz. Bu vesileyle, onlara buradan 
seslenmek istiyorum: Fakültede ettikleri 
yemine ilaveten, bu tasarının içinde bu
lunan ve kanu gereği edecekleri yemine sa
dık kalsınlar. Bizim onlardan beklediğimiz 
hizmeti, millete, devlete sunsunlar. Bizim 
yüzümüzü kara çıkartmasınlar. 

Arkadaşlarımızın bazılarının ifade et
tiği gibi, bu tasarıda bazı katı hükümler 
vardır, doğrudur; ama, sayın milletvekil
leri, Amerika Birleşik Devletlerinde Al 
Capone ancak vergi suçundan dolayı ya-
kalanabilmiştir. Bu, Avrupa'da da böyle
dir. Mademki Türkiye de onlara, yani 
AET'ye paralel olma çabası içinde; biz de 
vergi kanunlarımızı iyi çıkarmalı ve dene
timimizi iyi yapmalıyız. İşte bu kanun ta-



T.B.M.M. B : 95 31 . 5 . 1989 O : 1 

sarısı şümulüne girecek 50 bin mükellefe 
biz büyük yetkiler vermekteyiz. Bunlar, 
Maliye Bakanlığı ve ilgili teşkilatla koor-
dineli çalışacaklar ve memleketin kalkın
ma hızında asıl gerçek kaynak olan vergi 
tahsilatında devlete, millete hizmet ede
ceklerdir. 

Tasarının, devlete, millete ve hepini
ze hayırlı ve uğurlu olmasını saygılarımla 
diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kutay. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde 
gruplar adına görüşmeler tamamlanmış
tır. Başka söz isteyen?.. Yok. 

Bu itibarla, maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muha
sebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Ma

lî Müşavirlik Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

G E N E L H Ü K Ü M L E R 

Amaç 

M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı, 
işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağ
lıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağ
lamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat 
çerçevesinde denetlemeye, değerlendirme
ye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin 
ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir 
şekilde sunmak ve yüksek meslekî stan
dartları gerçekleştirmek üzere, "Serbest 
Muhasebecilik", "Serbest Muhasebeci 
Malî Müşavirl ik" ve "Yeminli Malî 
Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile 
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve 
"Yeminli Malî Müşavirler Odalar ı , Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Malî Müşavirler Odaları Birliğinin kurul
masına, teşkilat, faaliyet ve denetimleri

ne, organlarının seçimlerine dair esasları 
düzenlemektir. 

Bu Kanun hükümlerine göre meslek 
icrasına hak kazananlara "Serbest Muha
sebeci", "Serbest Muhasebeci Malî Mü
şavir", "Yeminli Malî Müşavir" denir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen ve önerge veren olmamıştır. 

Bu itibarla, 1 inci maddeyi oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Mesleğin konusu 
M A D D E 2. — A) Muhasebecilik 

ve malî müşavirlik mesleğinin konusu: 

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve 
işletmelerin', 

a) Genel kabul görmüş muhasebe 
prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri ge
reğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-
zarâr tablosu ve beyannameleri ile diğer 
belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri 
yapmak. 

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, 
geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, fi-
nans, malî mevzuat ve bunların uygula
maları ile ilgili işlerini düzenlemek veya 
bu konularda müşavirlik yapmak. 

c) Yukarıdaki bentte yazılı konular
da, belgelerine dayanılarak, inceleme, tah
lil denetim yapmak, malî tablo ve beyan
namelerle ilgili konularda yazılı görüş ver
mek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, 
tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri 
yapmak. 

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine 
bağlı olmaksızın yapanlara serbest muha
sebeci malî müşavir denir. 

B) Yeminli malî müşavirlik mesle
ğinin konusu: 

A fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde ya
zılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 
nci maddesine göre çıkartılacak yönetme
lik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır. 
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Yeminli malî müşavirler muhasabe 
ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bü
rosu açamazlar ve muhasebe bürolarına 
ortak olamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Bu sebeple, maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 
nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Meslek unvanlarının haksız kulla

nılması 
MADDE 3. — Kanunen kullanma

ya yetkisi olmayanlar tarafından serbest 
muhasebeci, serbest muhasebeci malî mü-
şavir yeminli malî müşavir unvanlarının 
veya bu unvan veya kavramlara karışacak 
veya onlara benzer her türlü unvan, iba
re veya remizlerin kullanılması yasaktır. 

Odalar, yukarıdaki fıkraya aykırı dav
ranışları öğrendiklerinde Cumhuriyet 
Savcılığına bildirmek mecburiyetindedir
ler. Cumhuriyet Savcılığına tahkikatın so
nucu odaya ve ilgililere bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Bu sebeple, maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Genel şartlar 
MADDE 4. — Meslek mensubu ola

bilmenin genel şartları şunlardır: 
a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı 

serbest muhasebeci malî müşavirler hak
kındaki hüküm saklıdır.) 

b) Medenî haklan kullanma ehliye
tine sahip bulunmak. 

c) Kamu haklarından mahrum bu
lunmamak. 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üze
re; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis ve
ya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ih
tilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırı
cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile is
timal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım sa
tımlara fesat kanştırma veya devlet sırla
rını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya 
vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 
dolayı hüküm giymiş bulunmamak. 

e) Ceza veya disiplin soruşturması 
sonucunda memuriyetten çıkarılmış 
olmamak. 

f) Meslek şeref ve haysiyetine uy
mayan durumları bulunmamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Serbest muhasabeci malî müşavir 

olabilmenin özel şartları 
MADJDE 5. — A) Serbest muhase

beci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki 
özel şartlar aranır. 

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 
siyasal bilimler dallarında eğitim veren fa
külte ve yüksekokullardan veya denkliği 
Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş 
yabancı yükseköğretim kurumlarından en 
az lisans seviyesinde mezun olmak veya di-
•ğer öğretim kurumlarından lisans seviye
sinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 
belirtilen bilim dallarından lisansüstü.se
viyesinde diploma almış olmak. 

b) Staj amacıyla serbest muhasebe
ci malî müşavir veya yeminli malî müşa
vir yanında iki yıl çalışmış olmak. 
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c) Serbest muhasebeci malî müşa
virlik sınavını kazanmış olmak. 

Türkiye genelinde malî denetim ya 
pan kuma bankalarının müfettişleri ile ka
nunları uyarınca vergi inceleme yetkisi al
mış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları ta
rihten itibaren kamu kurum ve kurulaş-
larında 8 yıllık hizmet süresini dolduran
lar ile (a) bendinde sayılan konularda en 
az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi ola
rak çalışmış bulunanlar için sınav şartı 
aranmaz. 

d) Serbest muhasebeci malî müşa
virlik ruhsatını almış olmak. 

B) Serbest muhasabeci olmanın 
şartları 

A/a bendinde belirtilen konularda ön 
lisans seviyesinde öğrenim görmüş olan
lar ile ticaret liseleri ve maHye meslek li
selerinden mezun olanlar, staj şartını ye
rine getirmiş olmaları halinde, sınav şartı 
aranmaksızın sadece serbest muhasebeci 
unvanı ile çalışırlar. "Serbest muhasebe
ci malî müşavir" unvanını kullanamazlar 
ve Kanunun 2/A maddesinin (b) ve (c) 
bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar. 
Staj süresi ön lisans seviyesinde mezun 
olanlar için 4 yıl, ticaret liselerinden ve 
maliye meslek liselerinden mezun olanlar 
için 6 yıldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. "Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Staj süresinden sayılan hizmetler 
MADDE 6. — Aşağıda belirtilen 

hizmetlerde geçen süreler, staj amacıyla 
serbest muhasebeci malî müşavir veya ye
minli malî müşavir yanında çalışılmış sü
re olarak kabul edilir. 

a) Kanunları uyarınca vergi incele
mesine yetkili olarak çalışanların bu yet-
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kiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde ge
çen süreleri, 

b) Kamu kuruluşlarının veya bilan
ço esasında defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece im
za yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk 
ve idare edilmesinden veya malî deneti
minden sorumlu bulunanların bu hizmet
lerinde geçen süreleri. 

c) Bu Kanunun 5 inci maddesinin 
A/a bendinde sayılan konularda öğretim 
üyesi veya görevlisi olarak çalışanların bu 
görevlerde geçen süreleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Serbest muhasebeci malî müşavirlik 

sınavı 
MADDE 7. — Serbest muhasebeci 

malî müşavirlik sınavı Birlik tarafından 
yazılı olarak yapılır. 

Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur. 
Üyelerin 2'si Maliye ve Gümrük Bakan
lığını temsil eder. Diğer 3 üye Yüksek Öğ
retim Kurulunca teklif edilecek 5 aday 
arasından diğer 2 üye ise Birlikçe teklif 
edilecek 4 üye arasından Maliye ve Güm
rük Bakanı tarafından seçilir. 

Sınav komisyon üyeliklerinde aday. 
gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, 
muhasebe, işletme, bankacılık, idarî bilim
ler dallarından lisans veya lisansüstü se
viyesinde mezun olmaları ve bu konular
da onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre 
öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bu
lunmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum: 

"Vabancı serbest muhasebeci malî mü
şavirler 

MADDE 8. — Serbest muhasebeci 
malî müşavirlik mesleğini resmen düzen
lemiş olan yabancı bir devletin tabiyetin-
deki kişilerin, T.Ç. tâbiyetindeki serbest 
muhasebeci malî müşavirliklerde aranan 
nitelikleri taşımak şartıyla, kendi memle
ketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 
2 nci madde kapsamına giren hizmetleri 
karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci 
malî müşavir unvanı altında Türkiye'de de 
yapmalarına Maliye ve Gümrük Bakan
lığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile 
izin verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yeminli malî müşavir olabilmenin 

özel şartları 
MADDE 9. — Yeminli malî müşa

vir olabilmek için: 
a) En az 10 yıl serbest muhasebeci 

malî müşavirlik yapmış olmak, 
b) Yeminli malî müşavirlik sınavı

nı vermiş olmak, 
c) Yeminli malî müşavir ruhsatını 

almış olmak, 
Şartları aranır. 
Şu kadar ki, kanunları uyarınca ver

gi inceleme yetkisi almış olanların, bu yet
kiyi aldıkları tarihten itibaren kamu ku
rum ve kuruluşlarında geçen hizmet sü
releri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 
siyasal bilimlar dallarında öğretim üyeli
ği veya görevlililği yapmış olanların bu 
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hizmetlerinde geçen süreleri, serbest mu
hasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre 
olarak kabul edilir. 

Kanunları uyarınca vergi inceleme 
yetkisi almış ve meslekî yeterlilik sınavını 
vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konu
larda profesörlük unvanı almış bulunan
lar için sınav şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yeminli nıalî müşavirlik sınavı 
MADDE 10. — Yeminli malî müşa

virlik sınavı bu Kanunun 7 nci maddesin
de belirtilen komisyon tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyoru: 
"Vemin 
MADDE 11. — Yeminli malî müşa

virlik mesleğine kabul edilenler, görevle
rine fiilen başlamadan önce, Asliye Tica
ret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde 
yemin ederler. 

"Yeminli malî müşavirlik mesleğinin, 
bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarına, meslekî 
kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, 
mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık 
ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzeri
me aldığım işleri dikkat ve özenle yapa
cağıma, namusum ve şerefim üzerine ye
min ederim" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 inci maddeyi okutuyorum: 

lastik ve tastikten doğan sorumluluk 
MADDE 12. — Yeminli malî müşa

virler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunla
rın teşebbüs ve işletmelerinin malî tablo
larının ve beyannamelerinin mevzuat hü
kümleri, muhasebe prensipleri ile muha
sebe standartlarına uygunluğunu ve he
sapların denetim standartlarına göre in
celediğini tasdik ederler. 

\eminli malî müşavirlerin tasdik ede
cekleri belgeler, tasdik konular ile tasdike 
ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişi
lerin mükellefiyet şekilleri, işkolları ve ci
roları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat 
ve ihracatları, yatırımın miktarları ve ne
vileri ile belgelerin ibraz edileceği merci
ler esas alınmak suretiyle Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik
lerle belirlenir. 

Kanunları gereğince, kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş malî 
tablolar, kamu idaresinin yetkili memur
larınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde ince
lenmiş bir belge olarak kabul edilir. An
cak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine ta
nınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kul
lanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait 
hususlar saklıdır. 

Yeminli malî müşavirler yaptıkları 
tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 
Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halin
de, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üze
re, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesile
cek cezalardan mükellefle birlikte müşte
reken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Ye
minli malî müşavirler yaptıklan tasdikin 
kapsamını düzenleyecekleri raporda açık
ça belirtirler. 

Bu Kanun hükümlerine göre meslek 

icra edenlerin vergi kanunları ve diğer ka
nunlardaki sorumlulukları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
1 Meslekle ilgili konularda çalıştırılma

yacak olanlar 
MADDE 13. — Meslek mensupları, 

kişisel veya ortak bürolarında mesleği yap
maları yasaklananları çalıştaramayacakla-
rı gibi, bunlarla her ne şekilde olursa ol
sun meslekleri ile ilgili işbirliği yapa
mazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve 
Yeminli Malî Müşavirler'Odaları 

Odalar, nitelikleri ve faaliyet sınırı 
MADDE 14. — Serbest muhasebeci 

malî müşavirler ve yeminli malî müşavir
lerin odaları ayrı ayrı kurulur. Serbest mu
hasebeci malî müşavirler ve yeminli malî 
müşavirler odaları, bu Kanunda yazılı 
esaslar uyarınca meslek mensuplarının ih
tiyaçlarını karşalamak, meslekî faaliyetle
rini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel 
menfaatlara uygun olarak gelişmesini sağ
lamak, meslek mensuplarının birbirleriy
le ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dü
rüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere 
meslek disiplini ve ahlakını korumak mak
sadıyla kurulan, tüzelkişiliğe sahip, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 
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Bu Kanunda kullanılan oda deyimi, 
ayrı ayrı kurulacak olan, serbest muhase
beci malî müşavirler, yeminli malî müşa
virler odalannı ifade eder. 

Odalar kuruluş amaçları ve Kanun
da belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gös
teremezler, kendilerine Kanunla verilen 
görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olma
yan toplantı ve gösteri yürüyüşü, düzen
leyemezler, siyasetle uğraşamazlar, siyasî 
partiler, sendikalar ve derneklerle ortak 
heraket edemezler, siyasî partilere maddî 
yardım yapamazlar, onlarla siyasî ilişki ve 
işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili 
ve mahallî idarelerin seçimlerinde, belli 
adayları destekleyemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Odaların kuruluşu 
MADDE 15. — Bölgesi içinde kendi 

mesleği konusunda en az 25 meslek men
subu bulunan il merkezlerinde bir oda ku
rulur. Ayrı ayrı kurulan serbest muhase
beci malî müşavirler ve yeminli malî mü
şavirler odaları, bulundukları ilin adıyla 
anılır. 

Yeterli sayıda meslek mensubu bu
lunmayan ve oda kurulamayan yerlerin en 
yakın odaya bağlanmasına veya bölge oda
ları kurulmasına Birlikçe karar verilir. Bu 
karar Maliye ve Gümrük Bakanlığına bil
dirilir. 

Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim 
Kurulu aracılığıyla Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına bildirmekle tüzelkişilik kaza
nırlar. 

Odalara üye olmayan meslek men
supları meslekî faaliyette bulunamazlar. 

14 üncü maddenin üçüncü fıkrasın
da belirtilen yasaklara uymayan odaların 
sorumlu organlarının görevlerine son ve
rilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilme
sine Adalet Bakanlığının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının teklifine dayanarak ve
ya doğrudan doğruya isteği uyarınca bu 
kuruluşların bulundukları yer Cumhuri
yet Savcılığının açacağı dava üzerine o yer
deki Asliye Hukuk Mahkemesince karar 
verilir. Yargılama basit usule göre yapılır 

. ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 
Mahkemece beşinci fıkrada yazılı or

ganların görevlerine son verilmesi halin
de kararda ayrıca, görevlerine son verilen 
organları bu Kanunda yazılı ̂ usullere gö
re seçecek organları toplamak üzere, Oda 
Yönetim Kurulu için! oda genel kurul üye
leri arasından, birlik yönetim kurulu için 
birlik Genel Kurulu üyeleri arasından beş 
kişi de görevlendirilir. Seçim, görevlendi
rilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde 
sonuçlandırılır. Görevlendirilen bu beş kişi 
bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine 
son verilen organlar gibi görevli ve yetkili 
olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra 
hükmüne göre seçilecek yeni organlar es
ki organların görev sürelerini tamam
larlar. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının bu 
Kanun uyarınca oda organlarının işlem
leri hakkında onay mercii olarak verdiği 
kararları görevli oda organları aynen ye
rine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık 
kararını, idarî yargı merciinin yürütme
nin durdurulmasına veya esasına ait ka
rarı veya kanunî bir sebep olmaksızın ye
rine getirmeyen veya eski kararda diren
me niteliğinde yeni bir karar veya kanu
nun mecburî kıldığı işlemleri Bakanlığın 
uyarısına rağmen yerine getirmeyen oda 
organları hakkında da yukarıdaki fıkralar 
hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organların 
yerine en geç bir ay içerisinde yenileri se-
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çilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini ta
mamlarlar. 

Görevlerine son verilen organ üyele
rinin kanunda yazılı cezaî sorumlulukları 
saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra ge
reğince görevlerine son verilmesine sebep 
olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsız
lığının, ülkenin ve milletin bölünmez bü
tünlüğünün, toplumun huzurunun korun
ması ye Devletin Anayasada belirtilen te
mel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin 
önlenmesi bakımından gecikmesinde sa
kınca bulunan hallerde valiler seçilmiş oda 
organlarını geçici olarak görevden uzak-
laştırabilirler. Görevden uzaklaştırma ka
ran, dayanakları ile birlikte üç gün için
de dördüncü fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme görevden uzak
laştırma kararının yerinde olup olmadığını 
dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki 
kesin kararını en geç on gün içinde verir. 
Görevden uzaklaştırmanın yerinde oldu
ğuna mahkemece karar verilmesi halinde 
beşinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzak
laştırma hükümleri oda genel kurulu hak
kında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Bir küçük redaksiyon Sayın 
Başkan... 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 
Madde üzerinde söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önce Sayın Kurt'a söz 
vereyim, bilahara size söz vereceğim 
efendim. 

Sayın Kurt, buyurun efendim. 
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül-
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mekte olan Kanun tasarısının 15 inci mad
desi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar su
nuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu madde
ye geçmeden önce, kanunun genel gerek
çesinden bir paragrafı sizlere arz etmek is
tiyorum. Kanun tasarısının genel gerek
çesinde: 

"Bir yandan vergi ilişkileri, diğer 
yandan ticaret ve endüstride meydana ge
len gelişmelerin yarattığı malî ve ekono
mik sorunlar, öyle büyük ve karmaşık bir 
hale gelmiştir ki, değil sade bir yurttaş, 
malî ekonomik konularda yükseköğrenim 
görmüş kimseler bile, bu işlerin rahatlık
la üstesinden gelmek durumunda 
değillerdir" denmektedir. 

Tabiî, burada samimî bir itiraf var. 
Ben, bu konuyu fazla eleştirmek istemi
yorum. Yalnız, bu gerekçede de ifade edil
diği gibi, tasarı, bu karmaşık meselelerin 
halledilmesi yolunda bir itiyaca cevap ver
mek; üzere Meclis gündemine getirilmiş 
bulunmaktadır. 

15 inci maddede, "Bölgesi içinde ken
di mesleği konusunda en az 25 meslek 
mensubu bulunan il merkezlerinde bir 
oda kurulur" deniyor. 

Değerli milletvekilleri, burada bir 25 ra
kamı var, ondan sonra "İl merkezleri" de
niyor. Ticarî birtakım işlemlerin sonunda 
vergi almak durumunda olan devletin, 
vergileri düzenli olarak alabilmesi yolun
da bir yöntem, yeni bir yol ifade ediyor bu 
tasan kanun ve bunun neticesinde de ba
zı insanlara görev veriliyor. Burada aslo-
lan, bu işin il merkezlerinde yapılması de
ğildir; burada aslolan, bir ihtayaca cevap 
verilmiş olmasıdır. 

Coğrafî özelliklerimiz ve Türkiye'nin 
sanayi durumu bu kanun tasan sı nda na-
zan itibara alınmamış. Hepinizin malum
ları olduğu üzere, ülkemizde, birçok il sa-
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nayiden yoksun ve bünyesi çapında vergi 
ödemek durumundadır; ama birçok bü
yük ilçede yine birçok vilayetimizden da
ha fazla sanayi kuruluşu vardır, serbest 
muhasebeci vardır ve büyük rakamlara 
ulaşan vergiler toplanmaktadır. Örnek 
vermek gerekirse; bir Kırıkkale, bir Geb
ze, bir Bafra, .bir İskenderun gibi ilçele
rin yanında, il olarak yine örnek vermek 
gerekirse; bir Çorum, bir Niğde, bir Nev
şehir, bir Sivas sayılabilir. 

Odalar meselesinde bugün tecrübe
liyiz. Sadece* muhasebeci malî müşavirler 
odaları değil, ticaret ve sanayi odaları da 
yıllardır ülkemizde faaliyet halindedirler. 
Hemen hemen her büyük ilçede, bugün, 
ticaret odası bulunmaktadır ve yine bazı 
ilçelerimizde eskiden kurulmuş olan sana
yi odası dahi-tnevcuttur. Bu durumda, bü
yük ilçelerde bulunan muhasebeci malî 
müşavirliklerin illere taşınmasını istemek, 
büyük ilçelerimizde yeminli malî müşavir
ler ve serbest mahusabeci malî müşavir
ler odaları kurulmamağını istemek bir 
eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 

Bu konuda verilmiş bir önergemiz 
vardır. Biz madem ki bu problemi çözmek 
istiyoruz, o halde yerinde çözelim. Çün
kü, 103 İlçenin Oluşturulmasına Dair Ka
nunun gerekçesinden de anlaşılacağı gibi, 
coğrafî özellikler dikkate alınarak bu yeni 
ilçeler oluşturulmuş; hizmetin vatandaşın 
ayağına getirilmesi için bu yöne tevessül 
edilmiş ve Meclisimiz bu yönde kanun çı
karmıştır. Burada da hizmetin vatandaşın 
ayağına getirilebilmesi ve odaların ihtayaç 
duyulan yerde kurulabelmeleri için, veril
miş olan önergemiz doğrultusunda Kanun 
tasarısının 15 inci maddesinin birinci pa
ragrafının, "Bölgesi içinde kendi mesleği 
konusunda en az 25 meslek mensubu bu
lunan il ve ilçe merkezlerinde bir oda ku
rulur. Ayrı ayrı kurulan serbest muhase
beci malî müşavirler ve yeminli malî mü
şavirler odaları, bulundukları il ve ilçenin 
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adıyla anılır*' şeklinde düzeltilmesinin da
ha doğru olacağına ve ihtiyaca daha çok 
cevap vereceğini ifade ediyor, önergemi
zin kabulüyle maddenin bu şekilde düzel
tilmesi gereğini bilgilerinize arz ediyor, 
saygılar sunuyorum. "jJDYP sıralarından al
kışlar) 

' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

Komisyon, redaksiyon konusunda bir 
söz istiyordu; buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Efendim, söz konusu maddenin al
tıncı paragrafında, "Birlik Yönetim Ku
rulu için Birlik Genel Kurulu üyeleri ara
sından beş kişi de görevlendirilir'' denili
yor. Buradaki "de" ibaresi fazladır; "Beş 
kişi görevlendirilir" şeklinde olması 
gerekir. 

BAŞKAN — Peki efendim, Başkan
lık bu konuyu redaksiyon sırasında naza
ra alacaktır. 

Verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 
Değişiklik önergesi: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

15 inci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

MADDE 15. — Bölgesi içinde kendi 
mesleği konusunda en az 25 meslek men
subu bulunan il ve ilçe merkezlerinde bir 
oda kurulur. Ayrı ayrı kurulan serbest mu
hasebeci malî müşavirler ve yeminli malî 
müşavirler odaları, bulundukları ilin ve il
çenin adıyla anılır. 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Vefa Tanır 
Konya 

Hasan Ekinci 
Artvin 
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İrfan Demiralp 
Samsun 

İsmail Köse 
Erzurum 

BAŞKAN — Efendim, okunan öner
geye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSAMİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın 
Başkanım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Katılmıyoruz efendim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — 
Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katı
lamıyor efendim. 

BAŞKAN — Tavzihe gerek var mı? 
Katılmıyor efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Odaların gelirleri 
MADDE 16. — odaların gelirleri 

aşağıda gösterilmiştir. 
a) Odaya giriş ücreti, 
b) Yıllık üye aidatları, 
c) Yardım ve bağışlar, 
d) Çeşitli gelirler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Odaların organları 
MADDE 17. — Odaların organları 

aşağıda gösterilmiştir. 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Disiplin Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Oda Genel Kurulunun teşekkülü 
MADDE 18. — Genel Kurul, Oda

nın en yüksek organı olup odaya kayıtlı 
bütün meslek mensuplarının katılmasıy
la meydana gelir. 

BAŞKAN — Maçjde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Oda Genel Kurulunun .görevleri 
MADDE 19. — Genel Kurulun gö

revleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Odaların amaçlarının gerçekleş

tirilmesi için gereken karar ve tedbirleri 
almak, 

b) Oda Yönetim Kurulu: Disiplin 
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile 
Birlik temsilcilerini seçmek, 

c) Oda için gerekli taşınmazların 
satın alınması veya mevcut taşınmazların 
satılması hususunda Yönetim Kuruluna 
yetki vermek, 

d) Yönetim Kurulunca yapılacak 
teklifleri incelemek ve karara bağlamak, 

e) Meslek mensuplarınca uyulma
sı zorunlu meslekî kararlar alınması ko
nusunda Birliğe tekliflerde bulunmak, 

f) Yıllık bütçeyi ve kesinhesapları 
tasdik etmek, 

g) Yönetim Kurulunu ibra etmek 
gerektiğinde sorumlu görülenler hakkın
da disiplin soruşturmasına karar vermek, 
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h) Odaya yazılacak adayların giriş 
ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık 
aidatlarını tespit etmek ve bunların öde
neceği tarihleri belirlemek, 

i) Oda Yönetim Kurulunun çalış
ma raporunun incelemek, kabul etmek, 

j) Odanın görevlerine giren diğer 
işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin 
teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak, 

k) Kanunlarla verilmiş diğer görev
leri yapmak. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Efendim, (a), (b), (cj diye devam 
eden paragraflardan sonra virgül yerine 
lütfen nokta konulmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Evet; "Belirlemek", 
"Kabul etmek", "Yapmak" şeklindeki... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Evet. 

BAŞKAN — Peki, oldu; o şeküde dü
zeltilecek efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Oda Genel Kurul toplantısı 
MADDE 20. — Genel Kurul yılda 

bir defa mayıs ayının içinde başkanın da
veti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer 
maddeleri görşümek ve gereken seçimleri 
yapmak üzere toplanır. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yö
netim veya Denetleme Kurulu gerekli gör
düğü hallerde Genel Kurulu toplantıya ça
ğırabilir. 
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Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Oda
ya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme 
konularını belirten yazılı talebi ile en geç 
15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya ça
ğırmak zorundadır. 

Genel Kurul toplantısına, odaya ka
yıtlı üyeler yazı ile çağrılır. Çağın mektu
bunun toplantı gününden en az 10 gün 
önce* taahhütlü olarak postaya verilmiş ve
ya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. 
Davetiyede toplantının yeri, günü ve saa
ti ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli ço
ğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikin
ci toplantının yeri, günün ve saati ile gün
demi yazılır. 

Oda Genel Kurulu üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda 
yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci 
toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Di
siplin ve Denetleme Kurulları asıl üyele
rin toplamının iki katından aşağı olamaz. 

Gerek olağan, gerekse olağanüstü 
Genel Kurul toplantılarında ilk iş olarak 
toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile 
iki kâtip üyeden kurulu bir başkanlık di
vanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Ku
rulca aksine karar alınmadıkça işari oyla 
yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu 
alanlar seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında kararlar 
hazır bulunanların salt çoğunluğu ile 
alınır. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, yöne
tim ve denetleme kurulu üyeleri başkan
lık divanına seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Bu sebeple maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 20 
nci madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
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Oda Yönetim Kurulunun teşekkülü 
MADDE 21. — Yönetim Kurulu, 

Genel Kurulca kendi üyeleri arasından iki 
yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden 
oluşur, 

Yönetim Kurulu kendi üyeleri ara
sında gizli oyla bir başkan, bir başkan yar
dımcısı, bir mahusip ile oda sekreterini 
seçer. 

Odanın hukukî temsilcisi Yönetim 
Kurulu Başkanıdır. 

Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasın
da boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en 
fazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye ilk 
toplantıya çağırılır. 

Yönetim Kurulunun toplu olarak gö
revinden ayrılması veya asıl üye sayısının 
yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin 
de kalmaması halinde Oda, genel kuru
lu, oda denetçileri veya Maliye ve Güm
rük Bakanı tarafından olağanüstü toplan
tıya çağırılır ve düşen kurulların görev sü
resini tamamlamak üzere seçimler yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Seçilme yeterliği ve seçimin şekli 
MADDE 22. — Yönetim Kurulu 

üyeleri, odaya kayıtlı en az beş yıl kıdem
li olan üyeler arasından seçilir. Üye sayısı 
yüzden az olan odalarda beş yıllık kıdem 
şartı aranmaz. Süresi biten üye yeniden 
seçilebilir. 

Oy pusulasına, seçilecek asıl üye tam
sayısının yarısından en az bir fazla isim 
yazılması zorunludur. Bundan noksan 
isim yazılmışsa oy pusulaları geçerli değil
dir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayı
sından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan 

başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. 
Adaylar aldıkları oylann sayısına gö

re sıralanır ve en çok oy alandan başlan
mak üzere önce asıl, sonra yedek üye se
çilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. 
Adaylann aldıklan oylarda eşitlik halin
de aralannda kur'a çekilir. "Yedek üyeler 
aldıklan oy sayısına göre bulunduktan sıra 
göz önünde tutularak Kurulda göreve 
çağrılır. 

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim 
Kurulu Üyelerinin görevi kendiliğinden 
sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Oda Yönetim Kurulu görevleri 
MADDE 23. — Oda Yönetim Ku

rulunun görevleri şunlardır: 
a) Odanın bütçe teklifini düzenle

mek ve bunu Genel Kurulun onayına 
sunmak. 

b) Oda Genel Kurulan çalışmalan 
hakkında rapor vermek ve Genel Kurul 
kararlarını yerine getirmek. 

c) Oda adına taşınır ve taşınmaz 
mal almak, satmak, ipotek etmek ve bun
lar üzerinde her türlü aynı hak tesis etmek, 
kaldırmak gibi konularda Yönetim Kuru
lu Başkanlığına veya bir Yönetim Kurulu 
üyesine yetki vermek. 

d) Kanunlarla verilmiş diğer işleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Toplantılar 
MADDE 24. — Yönetim Kurulu 

normal olarak ayda bir defa ;oplanabile-
ceği gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı ta
rafından, doğrudan doğruya veya üyeler
den en az ikisinin görüşme konusunu ta
şıyan yazılı isteği üzerine toplantıya 
çağrılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top
lanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile karar verir, oylarda eşitlik halinde, Baş
kanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim 
Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin gö
rüşülmesine katılamazlar. 

Yönetim Kurulu kararları hakkında 
düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler ta
rafından imzalanır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri mektup ile , 
toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan 
toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan 
üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa et
miş sayılır. 

Bu karara karşı, tebliğ tarihinden iti
baren onbeş gün içinde Birliğe itiraz olu
nabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Oda Disiplin Kurulu 
MADDE 25. — Oda Disiplin Kuru

lu, üye sayısı 50'ye kadar olan Odalarda 
üç, 50'den fazla olan odalarda beş üyeden 
kurulur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 
olan Odalarda bir, 5 olan Odalarda 3 ye
dek üye seçilir. 

Disiplin Kurulu iki yıl için seçilir. Sü
resi dolan üye yeniden seçilebilir. 

Üyeler kendi aralarından bir başkan 
seçerler. Üyelerin ayrılmaları halinde yer
lerine en çok oy alan yedek üyeler getirilir. 

Disiplin Kurulu en az üç kişinin ha
zır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulun
duğu taraf üstün tutulur. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda 
meslekte en kıdemli üye Kurula başkan
lık eder. 

Oda Disiplin Kurulunun kararlarına 
karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edi
lebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Oda Disiplin Kurulunun görevleri 
MADDE 26. — Disiplin Kurulunun 

görevleri, oda Yönetim Kurulunun disip
lin soruşturması açılması kararı üzerine 
üyeler hakkında disiplin soruşturması ya
parak disiplinle ilgili kararları ve cezaları 
vermek ve Kanunla verilen diğer yetkile
ri kullanmaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
Oda Denetleme Kurulu 
MADDE 27. — Denetleme Kurulu, 

Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl için 
seçilecek üç üyeden oluşur. Ayrıca bir ye
dek üye seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri ile 
Disiplin Kurulu üyeleri denetleme Kuru
luna seçilemezler. 
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Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplan
tılarında kendi aralarından bir başkan se
çerler. 

Denetleme Kurulu, Odanın işlem ve 
hesaplarını denetlemek ve bu hususta Ge
nel Kurula rapor vermekle görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler 

Odaları Birliği 
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirler ve "Yeminli Malî Müşavirler 
Odaları Birliği 

MADDE 28. — Serbest muhasebeci 
malî müşavirler ve yeminli malî müşavir
lere ait bütün Odaların katılacağı Türki
ye Serbest Muhasabeci Malî Müşavirler 
ve "Yeminli Malî Müşavirler odaları Birli
ği kurulur. 

Bu Kanunda kullanılan Birlik deyi
mi, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirler ve "Yeminli Malî Müşavirler 
Odaları Birliğini ifade eder. 

Birlik, tüzelkişiliğe sahip kamu kuru
mu niteliğinde meslek kuruluşudur. 

Birliğin merkezi Ankara'dır. 
Birlik organlan kuruluş amaçları ve 

bü Kanunda belirtilenler dışında hiç bir 
faaliyet gösteremez, kendilerine Kanunla 
verilen görevlerin yerine getirilmesiyle il
gili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlar, 
siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle 
ortak hareket edemezler, siyasî partilere 
maddî yardım yapamazlar, onlarla siyasî 
ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, mil

letvekili ve mahallî idarelerin seçimlerin
de. belli adayları destekleyemezler. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yasakla
ra uymayan Birlik Sorumlu organları hak
kında 15 inci maddenin dördüncü ve mü
teakip fıkraları hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Söz değil de efendim, bir husus var; 
"Üçüncü Bölüm" dedikten sonra iki de
fa tekrarlanmış; bunun yanlış olduğu ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Birisi maddenin başlı
ğı, birisi de bölümün başlığı da, o bakı
dan tekrar edilmiş. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Aynı yazılmış, madde başlığıyla bölüm 
aynı. 

BAŞKAN — Tamam, olabilir. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Birliğin görevleri 
MADDE 29. — Birliğin görevleri 

aşağıda gösterilmiştir. 
a) Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili 

çalışmalar yapmak, 
b) Meslek mensuplarının menfaat

lerini, meslekî ahlak, düzen ve gelenekle
rini korumak. 

c) Odaları ilgilendiren konularda 
yetkili mercilere görüş bildirmek. 

d) Odalar arasında çıkacak mesle
kî anlaşmazlıkları kesin olarak çözümle
mek, uyulması zorunlu meslek kuralları
nı belirlemek. 

e) Bu Kanuna göre çıkarılacak yö
netmelikleri hazırlamak. 

— 141 — 
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f) Millî ve milletlerarası meslekî ku
ruluşlara üye olmak, milletlerarası meslekî 
toplantılara katılmak. 

g) Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca verilecek görevleri yerine getirmek. 

h) Kanunlarla verilen diğer görev
leri yapmak ve meslekî konularda resmî 
makamlarca istenen bilgi ve görüşleri 
vermek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Birliğin gelirleri 
MADDE 30. — Birliğin gelirleri, bir

liğe dahil odaların gelirlerinden alınacak 
paylar ile birliğe ait mal varlığından sağ
lanan gelirler, ruhsatname ücretleri ve ge
nel hükümler çerçevesinde ejde edilen ba
ğış ve yardımlardan meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
Birliğin organları 

MADDE 31. — Birliğin organları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Disiplin Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 
Birlik Genel Kurulu 
MADDE 32. - Birlik Genel Kuru

lu, Odaların üyeleri arasından seçecekle
ri temsilcilerden meydana gelir. Her oda, 
üyelerinin yirmibeşte biri,oranında tem
silci ile aynı oranda yedek temsilci seçer. 
Bu oranın yarısından az olanlar nazara 
alınmaz, fazla olanlar ise tüme ta
mamlanır. 

Temsilciler, her odanın olağan genel ku
rul toplantısında iki yıl için seçilir. Meni
den seçilmek mümkündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Birlik Genel Kurulunun görevleri 
MADDE 33. — Genel Kurulun gö

revleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Birlik Yönetim, Disiplin ve De

netleme Kurulu üyelerini seçmek. 
b) Birlik Yönetim Kurulunca hazır

lanacak yönetmelik ve raporları incelemek 
ve onaylamak. 

c) Odalar arasında işbirliği kurmak 
ve bunların gelişmelerini sağlayıcı lüzum
lu tedbir ve kararları almak. 

d) Birlik bütçe ve kesinhesabını görü
şerek karara bağlamak, odalardan alına
cak pay miktarını tespit etmek. 

e) Birlik için gerekli taşınmazların 
satın alınması veya mevcut taşınmazların 
satılması hususunda Yönetim Kuruluna 
yetki vermek. 

f) Uyulması mecburî meslekî karar
ları almak. 

g) Yönetim Kurulunu ibra etmek, 
sorumlu görülenler hakkında disiplin so
ruşturmasına karar vermek. 
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h) Kanunla verilen diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Birlik Genel Kurul toplantısı 
MADDE 34. — Genel Kurul her yıl 

Eylül ayında Birlik Yönetim Kurulu Baş
kanının daveti üzerine toplanır. 

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Bir
lik Yönetim veya Denetleme Kurulunun 
gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca 
mevcut temsilcilerin beşte birinin yazılı ta
lebi ile Genel Kurulun olağanüstü toplan
tıya çağrılması mecburidir. 

Toplantıların günü, yeri, saati ve 
gündemi toplantı tarihinden en az yirmi 
gün önce tirajı yüz binin.üzerinde olan bir 
gazete ile ilan edilir ve aynca taahhadü bir 
mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan ve 
mektupta, çoğunluk sağlanamaması nede
niyle toplantı yapılamazsa, yapılacak ikin
ci toplantının günü, yeri, saati ve günde
mi de belirtilir. 

Genel Kurul, temsilcilerin tamsayı
sının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk top
lantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. An
cak ikinci toplantıya katılan temsilci sayı
sı Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme 
kurulları asıl üyeleri toplamının iki katın
dan az olamaz. 

Genel Kurul toplantıları ilanda belir
tilen gün, yer ve saatte yapılır. Temsilci
ler Birlik Yönetim Kurulunca düzenlenen 
listedeki adları karşısına imza koyarak top
lantı yerine girerler. Toplantı, Birlik Yö
netim Kurulu Başkanı veya görevlendire
ceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan 

sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Di
van Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip 
üye seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında önceden 
bildirilen gündemdeki konular görüşülür. 
Ancak Birlik Genel Kurulu temsilcilerinin 
beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konu
lar da gündeme ilave edilir. Toplantıda ha
zır bulunan temsilcilerinin beşte birinin 
imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi 
teklif edilebilir. 

Genel Kurul toplantılarında hazır 
bulunanların salt çoğunluğu ile karar 
verilir. 

Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâ
tipler toplantı tutanağını düzenler ve Baş
kanla birlikte imzalar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Birlik Yönetim Kurulu 
MADDE 35. — Birlik Yönetim Ku

rulu, Birlik Genel Kurulu üyeleri arasın
dan iki yıl için seçilen dokuz asıl ve do
kuz yedek üyeden kurulur. Yönetim Ku
rulu üyelerinden beşinin yeminli malî mü
şavir olması zorunludur. Üyeler arasında 
yönetim kuruluna seçilecek yeminli malî 
müşavir yoksa, onlara ait noksan serbest 
muhasebeci malî müşavirden tamamlanır. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, 
Genel Kurui.toplantılartha katılma ve oy 
kullanma hakkına sahiptirlir. 

Yönetim Kurulu kendi üyeleri ara
sından bir başkan, bir genel sekreter ile 
bir muhasip seçer. Yönetim Kurulu Baş
kanı yeminli malî müşavirler arasından se
çilir. Başkanın bulunmadığı hallerde Baş
kanın teklif edeceği kişi Başkanlık yapar. 

Birliğin hukukî temsilcisi Yönetim 
Kurulu Başkanıdır. 
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Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasın
da boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en 
fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk top
lantıya çağrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Birlik Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 36. — Birlik Yönetim Ku

rulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Genel Kurul kararlarını yerine 

getirmek. 
b) Birlik adına kanunla tanınan 

yetkiler dairesinde iktisap ve yüklenmeler
de bulunmak. 

c) Birlik adına taşınır ve taşınmaz 
mal almak, satmak, ipotek etmek ve bun
lar üzerinde her türlü aynî hak tesis etmek, 
kaldırmak; bu konularda Yönetim Kuru
lu Başkanı veya bir Yönetim Kurulu üye
sine yetki vermek. 

d) Bütçeyi yapmak ve uygulamak. 
e) Odalarca tespit edilen giriş ve 

yıllık aidatların listesini Maliye ve Güm
rük Bakanlığının tasdikine sunmak. 

f) Odaların görüşlerini almak sure
tiyle hazırlayacağı asgarî ücret tarifeleri
ni Maliye ve Gümrük Bakanlığının tasdi
kine sunmak. 

g) Bu Kanun hükümlerine göre ya
pılması gereken sınavları yapmak. 

h) Meslekî ruhsatları vermek. 
i) Kanunlarla verilen diğer işleri 

yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Toplantılar 
MADDE 37. — Yönetim Kurulu, 

birlik başkanı tarafından, doğrudan doğ
ruya veya üyelerden jen az ikisinin görüş
me konusunu taşıyan*yazılı isteği üzerine 
toplantıya çağrılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top
lanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile karar verir, oylarda eşitlik halinde, Baş
kanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Bir
lik başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri, 
ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katı
lamazlar. 

Yönetim Kurulu kararları hakkında 
düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler ta
rafından imzalanır. 

Yönetim kurulu üyeleri mektup ile 
toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan 
toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan 
üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa et
miş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İs
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 
Birlik Disiplin Kurulu 
MADDE 38. — Birlik Disiplin Ku

rulu, Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl 
için seçilecek beş asıl ve beş yedek üyeden 
meydana gelir. Süresi dolan üye yeniden 
seçilebilir. Asıl üyelerin üçünün yeminli 
malî müşavir olması mecburidir. Genel 
Kurulda bu sayıda yeminli malî müşavir 
yoksa bulunanlarla yerinilir. Disiplin Ku
rulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve 
bir başkan yardımcısı seçer. 

Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin 
kurullannın kararlanna karşı yapılacak iti
razları incelemek ve bu konularda gerekli 
kararları vermekle görevlidir. 
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Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin 
Kuruluna seçilemezler. 

Birlik Disiplin Kurulunun itirazların 
reddine ait kararları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının tasdiki ile kesinlesin 

Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile toplanır ve tam
sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. 
Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulun
duğu taraf üstün tutulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 

Birlik Denetleme Kurulu 
MADDE 39. — Birlik Denetleme 

Kurulu; Genel Kurulun üyeleri arasından 
iki yıl için seçilecek, biri yeminli malî mü
şavir, ikisi de serbest muhasebeci malî mü
şavirden olmak üzere üç üyeden oluşur. 
Ayrıca üç yedek üye seçilir, \feniden seçil
mek mümkündür. Üyeler arasında yeter
li sayıda yeminli malî müşavir yoksa, ek
siklik serbest muhasebeci malî müşavirden 
tamamlanır. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin 
Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna se
çilemezler. 

Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve 
hesaplarını denetlemek ve bu hususta Ge
nel Kurula rapor vermekle görevledir. De
netçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantı
larına katılabilirler, ancak oy kullana
mazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz 
dolmak üzeredir. 

Bu itibarla, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam etmek, içişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu hakkında verilen Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergeyi, 
gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini ve 
251 sıra sayısıyla basılıp bugünkü gelen 
kâğıtlarda yayımlanan ve yarınki günde
me girecek olan kanun tasarısını görüş
mek için, 1 Haziran 1989 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.43 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'-
ün, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürüne 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Istn Çekbi'nin ya
zılı cevabı (7/626) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Baka
nı Sayın Işın Çelebi tarafından yazılı ola-
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rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Öztürk 

Niğde 
Türkiye Kalkınma Bankası Genel 

Müdürü Sayın Halit Kara'nın 
a) Meslekî kariyeri nedir? 
b) İlk Devlet Sanayi İşçi Yatırım 

Genel Müdürü olduğu zaman beyanda 

file:///feniden
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bulunduğu mal varlığı nedir? Şimdiki mal 
varlığı nedir? 

c) Sayın Halit Kara'nın DESİY^B 
Genel Müdürü olarak DESİYAB'ın im
kânlarından hediyeler dağıttığı ve böyle
likle yerini koruduğu söylentileri doğru 
mudur? 

d) Sayın Halit Kara DESİYAB'ın 
başına geçtiğinde söz konusu bankanın 
durumu (kârlılık) nedir? Bankanın Turizm 
Bankasıyla birleştirildiği andaki durumu 
nedir? 

e) Sayın Halit Kara'nın, politikacı
ların menfaat işlerini takip ettiği düşün
cesine Bakan ve bir politikacı olarak siz de 
katılıyor musunuz? 

T.G. 
Devlet Bakanlığı 26.5.1989 

Sayı : 03-5/503-002 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi T B M M Başkanlığının 
28.4.1989 tarih ve Kan. Kar. Md. 
7/626-2633/12737 sayılı yazısı. 

Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'-
ün Bakanlığıma yönelttiği ilgi yazı eki so
ru önergesi cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Işın Çelebi 
Devlet Bakanı 

Niğde Milletvekili Sayın Mahmut 
Öztürk Tarafından Yöneltilen Yazılı So
ru Önergesine İlişkin Cevaplar: 

1. Dr. Halit Kara İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu 
olup Michigan State Üniversitesinde 
(ABD) master ve doktora yapmıştır. 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ge
nel Müdürlüğünden önce bulunduğu gö
revler; Araştırma Asistanlığı, Elektrik 
Yüksek Mühendisliği, Uzman Araştırma
cılık, T. Şeker Fabrikaları A.Ş Elektrome-
kanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğü, Or
ta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üni
versitesi ile Erkek Teknik Yüksek öğret
men okulunda part-time öğretim görevli
liğidir. 

2. Kalkınma ve yatırım bankaları
nın kuruluş ve faaliyetleri, 3182 sayılı Ban
kalar Kanununun 29 uncu maddesi ile 
2871 sayılı Kanun hükümlerine tabi olma
dığından bu bankalarda görevli kişiler mal 
beyanında bulunmamaktadırlar. 

3. Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankası, rehabilite ederek ekonomiye ka
zandırdığı şirketlerin münhasıran kendi 
ürünlerini, tanıtmak amacıyla numune 
olacak miktarda dağıtmıştır. Tasarruf ted
birleri konusunda Başbakanlığın 1988/5 
sayılı genelgesini takiben Banka, bu şekil
de de olsa dağıtıma son vermiştir. 

4. Dr. Halit Kara, 8.4.1982 tarihin
de Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası 
Genel Müdürlüğü görevine başlamış olup 
Bankanın 1981 yıl sonundan 1988 yıl so
nuna toplam aktifleri % 6.193, toplam ak
tifler içerisinde kredileri % 5.483 artış gös
tererek sırası ile 1981 yıl sonunda 
10 941 047 772 ve 6 315 078609 liradan 
1988 yıl sonunda 688 553 171198 ve 
352 616 987 029 liraya ulaşmıştır. .Aynı 
dönem içinde özkaynak artış oranı 
% 3.623 ve yabancı kaynak artış oranı 
% 6.576'dır. 31.12.1981 tarihli kâr ve za
rlar. cetvelinde vergi öncesi kâr, 
1 083 324 369 lira olup, aynı rakam 
31.12.1988 için 17 412 286 370 liradır. Ar
tış oranı % 1.507'dir. 
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926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Tevfık Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Terfik Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 

(Kabul Edenler) 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz luncer 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tiınçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
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BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Ayçan ÇakıroğuUan 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
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ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köy men 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Dpğan 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
M. İstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
Bi Doğancan AVyürek 
Abdülbak' Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 

B : 95 31 . 5 

Temel Gündoğdu 
Talat Içöz 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halü Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoj 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan M araş 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracı başı 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 

— 148 — 

. 1989 O : 1 

Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
MUĞLA 
Musa Gökbel 
NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 

uYılmaz Sanioğlu 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
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SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Aydın 
Irfa Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 

HATAY 
Ali Uyar 
İÇEL 
Ekin Dikmen 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

ADANA 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN' 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 

(Reddedenler) 

(Geçersiz oylar) 

(Oya katılmayanlar) 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçioğlu 
Ömer Faruk Macun 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
Hüsnü Okçuoğlu 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 

İZMİR 
Türkân Akyol 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Beşer Baydar 
Kâmil Tuğrul Coşkunoj 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Halü Şıvgın (B.) 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
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Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya (B. 
Mustafa Bozkurt 

Lu Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhamı Binici 
BİTLİS 
Kâmran İnan (B.) 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
liırgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
ibrahim Özel 



T.B.M.M. 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
ERZURUM1 

Sabahattin Araş 
Tbgay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Rüştü Kurt 

B : 95 31 . 5 

GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Ertekin Duru t ürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Bahiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
İmren Aykut (B.) 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
İsmali Safa Giray (B.) 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kayak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ahmet Ersin 
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Erol Güngör 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadet; î A Ağacık 
Murat iiaşesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli (B.) 
Önol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
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M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaettin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
ORDU 
İhsan Nuri Ibpkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür (B.) 

ÇORUM : 1 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktâş (B5k. V.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Harnidi 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

(Acık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Avni Akkan 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt (B.) 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa 11 naz Titiz 

SİİRT : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

95 İNCİ BtRLEŞÎM 

31 . 5 . 1989 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

1. —İstanbul Milletvekili Hasan Feh
mi Güneş ve 50 arkadaşının, 1 Mayıs'ın 
«Çalışanlar Günü» olarak değerlendiril
mesi içtin sendiıkalarca yapılan 'başvurula
ra karşı tahrik edici beyanlarda bulundu
ğu, 1 Mayıs 1989 tarihinde meydana ge
lebilecek olayları önlemek amacıyla ön
ceden gerekli tedbirleri almadığı ve olay
ların önlenmesi için güvenlik güçlerince 
çağdışı yöntemler uygulanmasına göz 
yumduğu ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228, 230 ve 240 inci madde
lerine uyduğu iddialarıyla tçişleri Bakam 
Abdulkadir Aksu hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/İ) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 1.6.1989) 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1, — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 

mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

2. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda'Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

3. .— Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydana gelen olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

4. —• Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 
ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
ları konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 

5. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına 



hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

6. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, 
denizcilik sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün-
,cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

8. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 

102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

İL — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

12. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10ı/50) 

13. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

14. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

15. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 



maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

16. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 

17. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşının, akarya
kıta sık silk zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri ' uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

il 8. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

20. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski 
Genel Müdürü ile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

21. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde

leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

22. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorardan konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal gü
venlik programlarındaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal güvenlik sistemi
nin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58) 

24. — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyük -
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşullarını ve bu ihalelerin son du
rumlarım tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Mecllis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

25. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

26. — Gaziantep Milletvekili Ab-
dulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularım tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) 

27. — Balıkesir Milletvekili I. Ön
der Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere .kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis 'araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

28. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz-
Ikleriniın nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve1 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

29. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile 
sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 indi, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/65) 

30. — Hakkâri Mi'lletvekii Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorunlarını, hukukî 
statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göne haklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesıi (10/66) 

31. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada 
öncelikli yörelerin sorunlarını gidermek 
amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konu
da uygulanacak politikayı tespit etmek 

amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

32. — Bingöl Milletvekili llhami Bi
nici, ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Bina
sında milletvekillerince yapılan çalışmala
rın ve telefon konuşmalarının kaydedile
rek belge haline getirildiği iddiasını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

33. — Bingöl Milletvekili llhami Bi
nici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaş
lar arasında cereyan eden olayların ne
denlerini ve bu konuda alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

34. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan za
rar gören çiftçilerin sorunlarını ve bu ko
nuda alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/70) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskinin, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına lilişkıiın Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında dava açılan bir fir
maya vergi iadesi ödendiği iddiasına iffliş-



tkln Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Kesfcin'in, 1983 - 1987 yıllarında görev
lerine son verilen, haklarında nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına 
tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi ('6/77) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira 'bedellerine ilişkim Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçekleştirilen lastik ayakkabı, 
bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başibakandan sözlü soru önergesi 
(6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
tiranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihli itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir^ 

tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
Ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeDvi'nlin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulan'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarının verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'm, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başibakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Iiı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde* yaptırılan ortaokulun öğ-



retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD 'ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eskli bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili İrfan De-
mliralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/63) 

21. — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Arüfağaoğlu'nun, Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlıklaonea kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Baranından sözlü soru 
önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica

ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25.- — Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğ
retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 



32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
'İşçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın !ilk takslidinin baz* kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Yılımaz'ın, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet. Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletveküi Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yü Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Hinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alman 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 



İçişleri Bakanından sözlü soru önerges/ 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili îrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

50. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un,. Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — içel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara ili Ayaş İlçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Ödemiş ilçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat ilinden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir-Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan 
Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üye
liğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı üe bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, Tokat ilindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 



ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi 
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/145) (1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük llçe-
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sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek 'Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt üan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 



10 — 

bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/23.°x 

(D 
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalış

malarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

82. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

83. — Balıkesir Milletvekili 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

84. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Haklan Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı.için 
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız 
olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit lşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va-
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tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Seivi'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş 'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
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uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'm, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında 
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'm, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(1) 

109. — İçel Milletvekili M. İstemi-
han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Ha-
lit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'm, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması 
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 
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118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Fa'brikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İl
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu 
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi. ihtiyacına 
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında 
geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozana bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan

masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir ilçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptıramayacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletve'küi Orhan 
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 
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132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak il Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili irfan 
Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu 
emeklilerinin de yurt dışı tedavi imkân
larından yararlandırılmaları için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdail'ın, İsparta Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin-Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü som önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. •— Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Merkez ilçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamilanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık olacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sajlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 



147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Göbze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'uni Gebze İlçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muall'imköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturun 
Iacağma ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152: — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu İl
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezifköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı

karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük lilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıfl 
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu,lnun, Hükümetin ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

•162. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
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fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yuh bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
IKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahîr Köse'nin, Amasya tü Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahalllesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskinin, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikası
nın çevre Kirliliğine neden olduğu iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/198) 

173. — tçel Milletvekili M. Iste-
mihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülemediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 
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178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurtlun, ülkemize sığman peşmergdler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobili ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — İzmîr Millet vekili Erol Gün
görsün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağh Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Giübirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 

ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözflü soru öner
gesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağh bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

(95 inci Birleşim) 



projenin 1988 yüında gerçekleştirüeme-
mesinin nedenine üişkîn Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandı-
rılmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi-
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lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçıiler'ıin, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergasi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Mületveküi Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli" Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli • Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük. Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çedebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

218. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

219. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 
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220. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

221. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254) 

223. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

224. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

225. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

226. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

227. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -

Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Taöiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/269) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla imamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İlde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü sorı. 
önergesi (6/272) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/274) 



— 21 -

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

237. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

239. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
rı Şubesince Öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
(D 

240. — Samsun Milletvekili irfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

241. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon ili Sandıklı ilçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar* 
in, Petrol Ofisi iskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır tli Lice ilçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

244. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt ili Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin içişleri 'Balkanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

247. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğiu'nuın, Marmara Deni
zinde trol ve algalarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

248. — Samsun Milletvekili irfan 
Demiralp'in, Samsun = Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/351) (1) 
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249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 

itlin, gece bekçilerine de1 silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sor-1 

önergesi (6/352) (1) 

252. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

253. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidirn'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve hu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

254. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım 'Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

260. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sokmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Fire'defci Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve1 Ada
na büyüfcşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

262. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun illi Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardırnlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 
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264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhımın onarımına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nuın, T.R.T/nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli ilçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
içişleri Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

267. — Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İmar Uy
gulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar iller Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 19'87 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Eltibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Milletvekili Haydar 
.Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çaybo-

yu Mahallesinde! inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril-
medıiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

272. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Güırdal'ın, İsparta îli Sütçüler ilçesinde
ki Sağhk Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağhk Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım 'Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

273. — Mardin Millet vekili Süleyman 
Çeiebi'nkı, Karakaya Barajı içlin kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

274. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nm, Çeşme! Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

275. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır 'işletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kaikan'ın, 1985 * 1988 yıllarında Kay
nak Kullanımını Destekleme Fonundan 
yararlanabilmek için yatırım amacıyla 
teşvik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat il
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

278. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi En-
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düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

279. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatık İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği» 
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

281. — İstanbul MiMetvekii Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

282. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/315) 

283. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

284. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

285. — Diyarbakır M illet vekil Fuat 
Atalay'ın, doğaigaz santrallarıoa ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

287. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

288. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

290. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

291. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 



— 25 — 

293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

294. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

295. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişlkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

297. — İçel Mületvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yüın-
da Uluslararası danışmanlık firmaların

dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1) 

301. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve. Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı-
lara yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun İline bağlı Asara-
ağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1) 

306. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/395) i(l) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Zıya Postacı'nın, T, C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerine kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 
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308. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, tzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

309. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «tforaatın İçinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/40i6) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde1 termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişildin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

311. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotü'in, İstanbul Anafcent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

312. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotillin, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Biriliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi almaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUK-
SA'da çalışan işçiler hakkında emniyet 
müdürlüMerıince albüm düzenlendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi ı(6/401) (1) 

315. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 

ilgili çahşjmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

316. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

317. — Zonguldak Milletvekili Şi-
nasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 

* (6/330) 

318. —• Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal 'gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

320. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
neideniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun-

• ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korikmaz'ın, Kütahya Hi köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 



elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru 'önergesi (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdinje ilişkin Başbakandan sözlü son" 
önergesi (6/408) (1) 

324. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıidtam'ın, Tunceli İlli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya İlişkin İçişleri 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

327. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yilan arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gîbi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

328. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 

n -
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Eıknıen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

331. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddia-
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'm, 19.7,1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (1) 

333* — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

334. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

335. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü sonu önergesi (6/420) (1) 

336. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 
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337. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
d) 

338. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canverfn, hayalî olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

339. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında, meydana 
gelen olayın sorumlularına Miskin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabilmesı için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

342. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve

rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343, — İzmir Milletvekili Fuat Kıl-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

344, — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdai'm, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

345. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdai'm, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

346. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'în, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

347, — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

348. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru Önerge
si (6/354) 

349± — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em-



lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 

350. — Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar'ın, Manisa îli Selendi ilçesine 
bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

351. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

352. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözdü so
ru önergesi (6/435) (1) 

353. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

355. — Malatya Milletvekili ibra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 
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356. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K, Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

357. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

358. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

360. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

362. — izmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

363. — izmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alman sanıklara farklı muamele ya-
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pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin istanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/447) (1) 

365. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

366. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 

367. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

368. — - Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Konya îli Çumra ilçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) (1) 

369. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

370. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Devlet ©siki Bakanı Yusuf Boz-
ikurt özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 
1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) (1) 

371. — İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

372. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/453) (1) 

373. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
(D 

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 
kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

376. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) (1) 

377. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Be
lediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/461) (1) 
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378. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

379. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

382. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

383. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

384. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma 
ürününden kaldırılmasının neden olduğu 
sorunlara ve bu konuda alınacak önlem
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/460) 

.7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER 

İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 
Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir 
Fııkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

X 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/556) (S. Sayısı : 244) 
(Dağıtma tarihi : 26.5.1989) 

3. — Kazandan İaşe Edilemeyen Er
baş ve Erler ile Askerî Okul öğrenci
lerine Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/555) 
(S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 26.5.1989) 

4. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Faz
lası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, 
Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Dev
letler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alım
ların Yapılması ve Eğitim Görecek Ya
bancı Personel Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/557) 
(S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 26.5.1989) 



5. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 
Sayılı Kadastro Kanununun 26 ncı Mad
desinin 5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Geçici Dört Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/78) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma 
tarihi : 26.5.1989) 

6. — Serbest Muhasebecilik ve Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi: 30.5.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös* 
terir. 



Dönem : 18 Yasama Yıh : 2 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 244) 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporları (1/556) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3.4. 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md, 
07/101-2230/01316 

TÜRKİYE BfÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru
lunca 23.3.1989 tarihinde kararlaştırılan «926 Sayılı TUrk Silahh Kuvvetleri Personel 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı» ile gerekçesi ekte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Çağımız, insanların yaşamını ve harplerin uygulama yöntemlerini hızla değiştir
mektedir. Çağdaş teknolojiye paralel olarak harp silah ve araçları da süratle gelişmek
tedir. Bu gelişmeler, geleceğin harplerinde ileri bir bilgi ve beceriye sahip teknisyen 
ve yöneticilere ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Yenilik ve gelişmelere açık olan 
Tüı'k Silâhlı Kuvvetlerinin de, bilim ve teknikte ileri üllkeler düzeyine ulaşabilmesi 
içinr eğitim programlarını 21 inci yüzyılın gereklerine uygun olarak düzenleyeceği 
doğaldır. Ayrıca, NATO'nun bir üyesi olarak subaylarını,- müşterek ve birleşik ka
rargâhlarda planlama, koordinasyon, icra ve kontrol faaliyetlerini yönetebilecek ni
telikte de yetiştirmek zorundadır. 

Bu amaçla, dost ve müttefik ülkelerle personel mübadelesi, eğitim-öğretim etkin
likleri gibi çeşitli konularda anlaşmalar yapılarak mevcut dostluk ve ilişkiler gelişti
rilmekte, askerî alanda karşılıklı eğitim ve işbirliği tesis edilmektedir. Bu faaliyetlerin 
en üst seviyede yürütülebilmesi için gelişmiş dost ve müttefik ülkelerin eğitim-öğre
tim programları çerçevesinde yetiştirilmiş personele de ihtiyaç duyulmakta, ancak 926 
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sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatımızda yabancı devlet harp okullarında subay 
yetiştirilmesine imkân veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu nedenle tasarı ile yukarıda sözü edilen ihtiyaç ve amaca cevap verecek bir dü
zenleme yapılmakta ve yabancı devlet harp okullarında, Türk Silahlı Kuvvetleri he
sabına ihtiyaç duyulan muharip sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmesine imkân sağ
lanmaktadır. 

Diğer yandan 926 sayılı Kanunun 1923 sayılı Kanunla değişik 143 üncü madde
sine göre; harp okulları, üniversite ve yüksekokullar, yedek subay okulları ile askerî 
lise ve ortaokullarda öğrenim gören askerî öğrencilere teğmen rütbesi 1 inci kademe 
brüt aylığının yüzde oranları üzerinden, astsubay hazırlama ve sınıf okullarında öğ
renim gören askerî öğrencilere ise, astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt ay
lığının yüzde oranlan üzerinden aylık harçlık ödenmektedir. Bu esasa göre halen ve
rilen harçlıklar sınıflara bağlı olarak 2 535.-^ TL. ile 10 140,— TL. arasındadır. Gö
rüleceği üzere askerî öğrencilere ödenen harçlık miktarları, günümüz ekonomik ko
şullarında serrtbolik miktarlar haline gelmiştir. Askerî öğrencilik statüsünün özelliği 
de gözönüne alındığında, halen ödenen harçlıklar 'öğrencilere yeterli maddî katkı sağ-
lanmamakta ve dolayısıyla öğrencilerin morali menfi yönde etkilenmektedir. 

Askerî öğrenci harçlıklarının artırılması, harçlığa esas olan teğmen ve astsubay 
çavuş brüt aylığında meydana gelen artışla ve 926 sayılı Kanunda tespit edilen yüzde 
oranlarının arttırılması suretiyle mümkün olabilmektedir. Ancak teğmen ve astsubay 
çavuşa öngörülen gösterge ve ek gösterge rakamlarının düşük olması nedeniyle kat
sayı artışları bu personelin aylıklarında sınırlı bir artış getirmekte ve bu artış harçlıklara 
da aynı oranda yansımaktadır. Nitekim Ocak 1989 için öngörülen katsayıya göre, harp 
okulu 1 inci sınıf öğrencisinin harçlığı 1 301,— TL., astsubay hazırlama okulu 1 inci 
sınıf öğrencisinin harçlığı ise 517,— TL. artacaktır. 

Bilindiği üzere 1970 yılından bu yana askerî öğrencilerin harçlıklarında sadece 
harp okulu ve yüksekokul öğrencileri bakımından bir ayarlama yapılmış ve bunla
rın harçlıklarına esas olan yüzde oranlarının yüzde bir oranında artırılmasıyla yetinil-
miştir. Bu uygulamanın sonucu olarak askerî öğrenci harçlıkları yetersiz kalmıştır. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle Tasarıda harçlıkların günün ekonomik şartlarına 
uygun ve ihtiyaca karşılık verecek bir seviyeye çıkarılması için 3 misli bir artış ön
görülmüştür. Bu artışın getireceği yıllık ilave malî porte 3,6 milyar lira civarında olup, 
bütçeye ciddî bir külfet yüklemeyecektir. Buna karşılık yapılacak artış, halen sosyal 
nitelikli ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı çeken askerî öğrencilerde, ülke için bir değer 
olduktan, Devletçe her zaman el üstünde tutuldukları hissini pekiştirecek ve bu an
layış onları mesleklerini sevmeye, derslerinde daha gayretli ve başarılı olmaya yön
lendirecektir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile genel gerekçede açıklanan sebeplerle muvazzaf subay 
kaynaklarına, yabancı devlet harp okulları ithal edilmektedir. 

thtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Baş
kanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında öğrenci 
okutulabilecektir. Tasanda ilke olarak yabancı devlet harp okulları, Türfk harp okul
ları ile bir tutulmuştur. Bu nedenle bu okullardan yetişenler, muharip sınıflara geçiri
lebileceklerdir. Ayrıca, 926 sayılı Kanunun «askerî öğrencilerin istifa edememeleri» 
başlıklı 115 inci maddesinde yer alan esasa bağlı kalınarak, öğrenime başlamış ve bir 
aylık intibak süresini tamamlamış bulunan öğrencilerin, okul masraflarını ödeseler 
dahi öğrencilikten ayrılamayacakları hükme bağlanmıştır. 

926 sayılı Kanunun askerî öğrencilerin; yükümlülükleri, harçlıkları ve izinleri, 
subaylığa nasıp, kıdem ve sırası ile ilgili maddelerinde yabancı devlet harp okullarında 
öğrenim gören ve mezun olan öğrenciler bakımından herhangi bir hüküm bulunma
maktadır. Bu nedenle 926 sayılı Kanunun, sayılan hususlarla ilgili maddelerinde ya
bancı devlet harp okulları kaynağından yetişen öğrencileri bu maddelerin kapsamına 
dahil edecek şekilde değişiklik yapılması bir formül olarak düşünülmüş, ancak bu 
çözüm tarzı çok sayıda madde değişikliği yapılmasını gerektireceği için, sözü edilen 
hususların tümüyle bu maddede düzenlenmesi, daha pratik ve amaca uygun görülmüş
tür. 

Yukarıda açıklanan düşünceden hareketle; bu öğrencilerin harçlıklarının Bakan
lar Kurulu kararı ile tespit olunacağı hükme bağlanmıştır. 

Sağlık sebebi hariç olmak üzere yabancı devlet harp okullarında olkumakta iken 
öğrencilikle ilişkisi kesilen veya mezun olup da kanunî engelleri nedeniyle muvazzaf 
subay nasbedilemeyenler, kendilerine Devletçe yapılan her türlü masrafların iki katını 
ödeyeceklerdir. 

Yabancı devlet harp okullarındaki öğrenim sürelerinin Türk harp okullarının öğ
renim sürelerinden daha kısa veya daha uzun süreli olabileceği dikkate alınmış ve bu 
okullardan mezun olanların subaylığa nasıpları özel bir düzenlemeye tabi tutulmuş
tur. Bu hükme göre, 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) 
numaralı alt bent hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk harp okullarında öğretim 
gören emsallerinden, yani yabancı devlet harp okulunda öğrenime başladıkları yılda, 
Türk harp okullarında öğrenime başlamış bulunan öğrencilerden daha önce mezun 
olanlar, emsalleri ile birlikte teğmen nasbedileceklerdir. Türk harp okullarında öğre
nim gören emsallerinden daha sonra mezun olanlar ise, okullarını bitirdikleri ayın 
sonundan geçerli olmak üzere teğmen nasbedilecökler ancak bunların nasıpları emsal
lerinin nasıp tarihine götürülecektir. 

Tasarıda ilke olarak Türk ve yabancı devlet harp okulları arasında fark gözetil-
mediğinden, beşinci fılkrada yabancı devlet harp okullarında yetişen ve subay nasbe-
dilenlerin, harp okulu mezunu subaylarla aynı haklara sahip olacakları ve sınıflan
dırmalarının harp okulu öğrencileri gibi yapılacağı öngörülmüştür. Bu hükme göre 
bu okullarda muharip sınıf muvazzaf subay yetiştirilebilecek ve ayrıca bu okullardan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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mezun olanlar, kıdem ve kıdem sırasında, harp okulu mezunları gibi işlem görecek
lerdir. 

Yabancı devlet harp okullarında yetiştirilecek öğrenciler hakkında yönetmelikle 
düzenleme yapılacak hususlar gösterilmektedir. 

Madde 2. — Genel gerekçede açıklanan sebeplerle askerî öğrencilerin harçlık 
yüzdelerinde üç misli artış sağlanmaktadır. 

Madde 3. — Daha önceki yıllarda yabancı devlet harp okullarına gönderilmiş 
bulunan öğrenciler ile bu okullardan mezun olmuş personel bakımından yukarıda sö
zü edilen kanun boşluğunu giderecek ve bunların mağdur olmalarını önleyecek bir 
düzenleme yapılmaktadır. Madde hükmüne göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce öğrenim için yabancı devlet harp okullarına gönderilen ve halen öğrenim
leri devam etmekte olan öğrenciler ile bu okulları bitirmiş ve muvazzaf subay nasbe-
dilmiş olanlar hakkında, 926 sayılı Kanuna bu Kanunla eklenen hükümler uygulana
caktır. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye "Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No: : 1/556 
Karar No. : 23 

21.4.1989, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı, ilgili Maliye ve Gümrük ve Millî Savunma' Bakanlıkları temsil
cilerinin iştirakiyle Komisyonumuzun 19.4.1989 tarihli 15 inci Birleşiminde görüşüldü. 

Dost ve müttefik ülkelerle askerî alanda karşılıklı eğitim ve işbirliği çerçevesi da
hilinde yabancı devlet harp okullarında Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına muharip 
sınıflarda subay yetiştirilmesine imkân sağlamak ile, bugünün ekonomik koşullarında 
ihtiyacı karşılamaktan uzak olan askerî öğrenci harçlıklarını artırmak gayesiyle ha
zırlanan tasarının tümü üzerindeki müzakerelerden sonra olumlu bulunarak madde
lerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi ^vurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Recep O. Ergun 

Kayseri 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

îzmir 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

îçet 
Üye 

Ramiz Sevinç 
Izjüir 
Üye 

Hasan Zengin 
Manisa 

Üye 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 

Başkanvekii 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Rıfat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Üye 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 22.5.1989 

Esas No. : 1/556 
Karar No. : 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 3.4.1989 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığmia sunulan ve ön havalesi gereğince Millî 
Savunma Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yakılmasına Dair Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzun 18.5.1989 tarihli 74 üncü birleşiminde Millî Savun
ma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı temsilcilerimin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Halen yurt dışına eğitim ve öğretim amacıyla gönderilen askerî öğrenciler dost 
ve müttefik ülkelerle yapılan anlaşmalar ve mübadele gibi esaslar çerçevesinde yürü
tülmektedir. 

Tasarı üe; çağımızdaki harplerin uygulama yöntemlerindeki hızlı değişmelere ve 
çağdaş teknolojiye paralel olarak harp silah ve araçlarındaki süratli gelişmelere uyum 
sağlayabilecek teknisyen ve yönetici yetiştirmek amacıyla ve Nato'nun; da bir üyesi 
olarak, müşterek bir birleşik karargâhlarda planlam'a, koordinasyon, icra ve kontrol 
faliyetlerini yürütebilecek nitelikte yabancı devlet harp okullarında Türk Silahlı Kuv
vetleri hesabına ihtiyaç duyulan muharip sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmesi ön
görülmektedir. Ayrıca çeşitli okullarda öğrenim gören askerî öğrencilerin harçlıkları 
artırılmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde tasarının tümü Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiş ve Millî Savunma Komisyonunca aynen kabul edilen 
tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci mad
deleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur 

Başkan Sözcü 
Kemal Akkaya İsmail Şengün 

Samsun Denizli 

Üye Üye 
Mehmet Deliceoğlu Nihat Türker 

Adıyaman - Afyon 

Üye Üye 
Onural Şeref Bozkurt Muzaffer Atılgan 

Ankara Ankara 
(imzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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Üye 
Hazım Kutay 

Ankara 

Üye 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Üye 
Ünal A kkaya 

Çorum 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 
(İmzada •bulunamadı) 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

istanbul 

Üye 
Reşit Ülker 

istanbul 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mahmut Öztürk 

Niğde 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Şakir Şeker 

SiVas 

Üye 
Fenni Islimyeli 

Bahkestk-

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 

Üye 
D. Fikri Sağlar 

içel 
(Muhalefet şerhim delidir.) 

Üye 
Hüsnü Okçuoğlü 

istanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Birgen Keleş 

izmir 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 

Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 

Üye 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 
(imzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 



MUHALEFET ŞERHİ 

Askerî öğrencilerin harçlıkları ile ilgili yeni düzenleme ihtiyaçlarla cevap vermeyen 
ve inandırıcı olmayan bir tasarıdır. 

Bu tür artışı aidıatmaca olarak görmekte ve asıker, sivil ayrımı yapmadan tüm 
öğrencilerin harçlık sorununa köklü 'bir çözüm getirmesinıi doğru bulmaktayız. 

Hüsnü Okçuoğlu Cemal Seymen 
istanbul Nevşehir 

Fikri Sağlar Birgen Keleş 
içel tzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«İhtiyaç^ duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Baş

kanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler nesabına yabancı devlet harp okullarında askerî 
öğrenci okutulabilir. Bunlar öğrenime başladıkları tarihten itibaren ilk bir ayılk inti
bak süresini geçirdikten sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi öğ
rencilikten ayrılamazlar. 

Bu öğrencilerin harçlıkları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur. 
Bunlardan, sağlık sebebi hariç olmak üzere herhangi bir sebeple öğrencilikle iliş

kisi kesilen veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler, kendilerine Devlet tarafından 
yapılmış olan masrafların iki katını tazminat olarak öderler. 

Yabancı devlet harp okullarından mezun olanların subaylığa naçıpları, bu Kanu
nun 35 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

a) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden daha önce mezun olan
lar, emsalleri ile birlikte teğmen nasbedilirler. 

b) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden sonra mezun olanlar, 
okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Bun
ların nasıpları emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

Yabancı devlet harp okullarında yetişen ve subay nasbedilenler, harp okulu kay
naklı subaylarla aynı haklara sahip olurlar ve sınıflandırmaya tabi tutulurlar. 

Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, 
seçilme usulleri, bunların öğrenimleri sırasında tabi olacakları esaslar, izin ve geri çağ
rılma, öğrencilikten çıkarılma, ödüllendirme, öğrenimleri yarıda kalanlar hakkında 
uygulanacak öğretim ve eğitim esasları, subaylığa nasıp ve sınıflandırma, kıdem sıra
larının tespiti, müfredat yönünden eksik öğretim ve eğitimle ilgili esaslar ile d'iiğer hu
suslar yönetmelikte gösterilir.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun değişik 143 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 143. — Askerî öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askerî 
öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının : 

Birinci sınıfta % 21'i 
ikinci sınıfta % 24'ü 
Üçüncü sınıfta % 27ys'i 
Dördüncü sınıfta :% 30'u 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 1. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Beşinci sınıfta % 33'ü 
Altıncı sınıfta % 3 6'sı 
Yedinci sınıfta % 39'u 
b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığı

nın ı% 21'i, 
c) Askerî lise öğrencilerine teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının : 
Hazırlama sınıfında % 9'u 
Birinci sınıfta % 12'si 
İkinci sınıfta % 15'i 
Üçüncü sınıfta % 18'i 

d) Astsubay hazırlama ve sınıf okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin 
1 inci ıkademe brüt aylığının; 

Hazırlama okulu birinci sınıfta % 15'i 
Hazırlama okulu ikinci sınıfta % 18'i 
Hazırlama Okulu üçüncü sınıfta % 21'i 
Sınıf okulu 1 inci yıl % 24'ü 
Sınıf okulu 2 nci yıl % 27'si 
Sınıf okulu 3 üncü yıl !% 30'u 
e) Askerî ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının; 
Birinci sınıfta % 6'sı 
İkinci sınıfta % 6'sı 
Üçüncü sınıfta \% 9'u 
Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez.» 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 52. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce öğ
renim için yabancı devlet harp okullarına gönderilen öğrenciler l e bu okullardan me
zun olan ve muvazzaf subay nasbedilenler hakkında 926 sayılı Kanuna bu Kanunla 
eklenen hükümler uygulanır.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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•(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metlin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük «Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İ. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
§. Yürür 

Turizm Bakanı 
M. T. Titiz, 

Kültür Bakanı V. 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 
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(MiLiî Savunma Komisyonunun Kabul (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 244) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 245) 
Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve Erler ile As
kerî Okul Öğrencilerine Tayın Bedeli Verilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /555) 

T.C. 
Başbakanlık 3.4.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-2031/04621 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulun
ca 17.3.1989 tarihinde kararlaştırılan «Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve Erler ile 
Askerî Okul öğrencilerine Tayın Bedeli Yerilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin! ikıta ve kurumlarında gerek görevleri gereği gerekse 
askerlik şubeleri tarafından celp ve kıtalarına sevk edilen veya kıtalarından terhis 
edilen ya da hastalıkları sebebiyle hava değişimine gönderilen erbaş ve erler ile, gö
revli olan ve hava değişimine gönderilen askerî okul öğrencilerine; kazandan yemek 
suretiyle iaşe edilememeleri halinde, halen 19.4.1925 tarihli ve 630 sayılı Kanun ile 
18.5.1935 tarihli ve 2717 sayılı Kanun hükümlerine göre mahal rayiçler üzerinden yev
miye ödenmektedir. 

Bilindiği gibi mahallî rayiç, personelin bulundukları yerlerdeki belediye başkan
lıklarınca tespit edilmektedir. Ancak bu tespit genellikle çok değişik tutarlarda olmak
ta hatta aynı garnizonda bile farklı uygulamalar meydana gelmektedir. 

Bu farklı uygulamalar ve çıkan aksaklıklar 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Hakkında Kanunda ve bu Kanuna göre çıkartılan Yönetmelikte Jan
darma Genel Komutanlığına bağlı erbaş ve erler için bir çözüme bağlanmıştır. Jan
darma erbaş ve erlerine, er kanunî yiyecek istihkak maddelerinin bir aylık tutarı tayın 
bedeli olarak verilmekte ve Türkiye genelinde olmak üzere Ankara rayici esas alınmak 
suretiyle aynı miktarda ödeme yapılmaktadır. 
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Gerek belediyelerin vermiş olduğu rayiçlerin değişik olması, gerekse aynı garni
zonda bulunan Jandarma Genel Komutanlığına mensup erbaş ve erler ile diğer kuv
vet komutanlıklarında görevli erbaş ve erler arasında farklı tayın bedelinin ödenmesi
nin yarattığı ayrıcalık ve farklılık sonucunda sağlıklı bir bütçe yapılamayışı, bu Tasa
rının hazırlanmasının sebebini teşkil etmiştir. 

Yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapmak yerine müstakil ve tek bir metin şek
linde öngörülen düzenlemede, dil açısından da sadeleştirmeye gidilmek suretiyle Ta
sarı metninin anlaşılır olması gözönünde bulundurulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madde, bu Kanuna göre kimlere ve hangi kıstas dahilinde tayın be
deli ödeneceğini belirlemdktedir. Madde ile askerî okul öğrencileri ve erbaş ve erlerden 
kazandan iaşeleri mümkün olmayanlara, Ankara mahallî rayici esas alınmak suretiyle 
tespit edilecek tayın bedelininin ödenmesi esası getirilmektedir. 

Madde 2. — Madde, halen uygulanmakta olan ancak bu Kanunun kabulü itiba
riyle uygulanma olanağı kalmayacak üç kanunun yürürlükten kaldırılması amacıyla 
düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Yürürlük tarihi belirtilmektedir. 
Madidje 4. — Yürütme ile ilgilidir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 21.4.1989 

Esas No. : 1/555 
Karar No. : 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve Erler ile Askerî Okul Öğrencilerine Tayın 
Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun Tasansı, ilgili Maliye ve Gümrük ve Millî Savun
ma Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzun 19.4.1989 tarihli 15 inci 
Birleşiminde görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de kısaca arz ve izah olunduğu üzere; kazandan iaşeleri 
mümkün olmayan erbaş ve erler ile askerî okul öğrencilerine mahallî rayiçlere göre 
hesaplama gelmekte olan er kanunî yiyecek ve istihkak maddelerinin bir aylık tutarı
nın Ankara rayici esas alınmak suretiyle verilmesi öngörülmektedir. 

Tasarıyı olumlu bulan Komisyonumuz tümü üzerindeki müzakerelerden sonra 
maddelerin görüşülmesine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 245) 
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Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yük; 
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep 0. Ergun 

Kayseri 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

Üye 
Ramiz Sevinç 

İzmir 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

Başkanvekili 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Rifat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç. 

Bursa 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Üye 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 245) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 22.5.1989 

Esas No. : 1/555 
Karar No. : 76 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlaman ve Bakanlar Kurulunca 3.4.1989 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi gereği Millî Sa
vunma Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale ©dilen «Kazandan 
İaşe Edilemeyen Erbaş ve Erler ile Askerî Okul öğrencilerine Tayın Bedeli Verilme
si Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 18.5.1989 tarihinde yaptığı 74 üncü 
birleşimde Millî Savunma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin dfe katılmasıyla görüşülmüştür. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kıt'a ve kurumlarında gerek görevleri gereği, gerekse 
askerlik şubeleri tarafından celp ve kıt'alarına sevk edilen veya kıt'alarından terhis 
edilen ya da hastalık sebebiyle hava değişimine gönderilen er ve erbaşlar ile, görevli 
olan veya hava değişimine gönderilen askerî okul öğrencilerine; kazandan yemek su
retiyle iaşe edilememeleri halinde mahal rayiçleri üzerinden ödenmekte olan yevmiye
lerin Ankara mahallî rayici üzerinden ödenmesini öngören tasarı Komisyonumuzca 
da olumlu bulunmuş ve tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının; 1 ve 2 nci maddeleri 
ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 245) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İmzada bulunamadı 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztiirk 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Nihat Türker 
Afyon 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

D. Fikri Sağlar 
içel 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

Birgen Keleş 
izmir 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi (S. Sayısı : 245) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METÎN 

Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve Erler ile Askerî Okul öğrencilerine Tayın Bedeli 
Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kazandan yemek suretiyle iaşelerinin temini mümkün olmayan 
erbaş ve erler ve askerî okul öğrencileri ile askerlik şubeleri tarafından celp ve kıta
larına sevk edilen veya kıta ve kurumlarından terhis edilen erbaş ve erlere tayın be
deli ödenir. 

Tayın bedelinin aylık tutarı, 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Perso
neline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ©dilen Ankara 
mahallî rayici üzerinden hesap edilir. 

MADDE 2. — 19.3.1337 tarihli ve 106 sayılı Sevkiat Efrat ve Küçfük Za'bitanına 
Verilecek Yevmiyeler Hakkında Kanun, 19.4.1925 tarihli ve 630 sayılı Sevkiyat Efrat 
ve Küçük Zabitanına Verilecek Yevmiyeler Hakkındaki 19.3.1337 tarih ve lj)6 Numa
ralı Kfanunun Birinci ve îkinoi Maddelenini Muadidil Kanun ile 18.5.1935 tarihli ve 
2717 sayılı Sevkiyat Erat ve Erbaşlarına Verilecek Yevmiyeler Hakkındaki 630 Numa
ralı Kanunun Birinci Maddesini Değiştiren Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Tükfciye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 245) 



MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve Er
ler ile Askerî Okul öğrencilerine Tayın 

Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve Er
ler ile Askerî Okul öğrencilerine Tayın 

Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 245) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y, B. Özal 

Devlet Bakanı 
M.. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

i ve Gümrük Bakanı 
. K. Alptemoçin 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
Ç. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A._ M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C, Güzel 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
İ. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 245) 



(Millî Savunma Komisyonunun Kabul (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 245) 
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Dönem : 18 Yasama Yıh : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 246) 
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmet
lerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alım
ların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Per
sonel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1/557) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü 3.4.1989 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101-1556/05607 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru
lunca 17.3.1989! tarihinde kararlaştırılan «Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hiz
metlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve 
Yurt tçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

7 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3212 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hük
mü ile, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından 
çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddelerinden hek ve hurdaya ay
rılanlar ide ihtiyaç fazlası bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılanların, Tür
kiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum ve menfaatlerine aykırı olmamak şartıyla dost 
ve müttefik devletlere bağışlanması ve satılması imkânı getirilmiştir. Ancak 3212 sa
yılı Kanunun uygulamasında yabancı ülkelerin özellikle hizmet dışı ikmal maddele
riyle harp silah, vasıta ve araçlarını talep etmedikleri, bu tür maddelere sadece ya-
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bancı özel kuruluşların talip oldukları görülmüştür. Anılan maddedeki imkânının «ya
bancı devletlerle» sınırlı tutulmuş olması, ihtiyaç fazlası malzemenin yabancı özel ku
ruluşlara satışına ve dolayısıyla gerektiği gibi değerlendirilmesine engel teşkil etmiştir. 

Bu nedenle tasarı ille 3212 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan mal
zemelerin, Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum ve menfaatlerine aykırı olmamak 
ve bu konuda Dışişlerinin uygun mütalaası alınmak şartıyla, dost ve müttefik dev
letlerin yanısıra bu devletlerin kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına satışına, hibe 
edilmesine veya yardım olarak devrine imkân getirilmekte, böylece Kanunun kapsamı 
genişletilerek işlerlik kazandırılmaktadır. Bu düzenleme ülkemizin en önemli ihtiyacı 
olan dışsatımın ve dolayısıyla döviz girdilerinin artırılmasında Türk Silahlı Kuvvet
lerinin olumlu katkıda bulunmasına imkân sağlayacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madde ile geneli gerekçede açıklanan sebeplerle, Türk Silahlı Kuv
vetleri tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çeşitli yollarla elde edilen 
her cins ve sınıf ikmal maddeleründen HEK ve hurdaya ayrılanlar ile İhtiyaç fazlası 
bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılanların, dost veya müttefik devletle
rin yanısıra bunların kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına; bağışlanmasına, değe
rinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesine ve satışına imkân sağlayan bir 
düzenleme yapılmaktadır. AnCak ihtiyaç fazlası mail ve hizmetlerin satış, hibe ve dev
rinin Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum ve menfaatlerine zarar vermemesi esas 
olduğundan, bu konuda Dışişleri Bakanlığının görüşüne başvurulacak ve olumlu mü
talaa alınması halinde işlem yapılacaktır. Maddede ihtiyaç fazlası mal veya hizmeti 
talep eden unsurun devlet veyahut bir devletin kamu veya özel kurum ve kuruluşu 
olması bakımından fark gözetilmemiştir. Bu itibarla dost ve müttefik devletlerin kamu 
veya özel kurum ve kuruluşlarına yapılacak satışlarda da dost ve müttefik devletlere 
tatbik edilen esaslar uygulanacaktır. 

Madde 2. — Bu maddeyle 1 inci madde ile yapılan değişikliğe paralellik arz ede
cek şekilde Kanunun 3 üncü maddesinin (5) numaralı bendi kapsamına dost ülkelerin 
kamu veya özel kurum ve kuruluşları ithal olunmuştur. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 246) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 21.4.1980 

Esas No. : 1/557 
Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe ve Devir ve 
Elden Çıkarılması, Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması 
ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı, ilgili Maliye ve Gümrük ve Millî Savunma bakanlık
ları temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzun 19.4.1989 tarihli 15 inci Birleşiminde 
görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de kısaca arz edildiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerince 
üretilen, yurt içi ve yurt dışından temin edilen harp silah, vasıta ve araçlarından hur
daya ayrılanlardan veya ihtiyaç fazlası bulunanlardan ülke menfaatine aykırı olma
mak şartıyla dost ve müttöfik devletlere veya bu ülkelerdeki kuruluşlara hibe edilmesi 
veya satılması öngörülmektedir. 

Tasarıyı olumlu bulan Komisyonumuz tümü üzerindeki müzakerelerden sonra 
maddelerin görüşülmesine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 246) 
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Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyunılmak üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep 0. Ergun 

Kayseri 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

izmir 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

îçel 

Üye 
Ramiz Sevinç 

îzmrr 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

Başkanvekili 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Rifat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Üye 
Hasan Pertev Aşçtoğlu 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Milet MecM (S. Sayısı : 246) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/557. 22.5,1989 
Karar No. : 78 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 Nisan 
1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön-
havalesi gereği, «Millî Savunma Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonu
muza havale edilen «Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, 
Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların 
Yapılması ve Eğitim görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 18 Mayıs 1989 tarihinde yap
tığı 74 üncü birleşimde, Millî Savunma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkililerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

7 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3212 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 
Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çeşitli yol
larla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddelerinden HEK ve Hurdaya ayrılanlar 
ile ihtiyaç fazlası bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılanların ülkemizin 
dış siyasî tutum ve menfaatlerine aykırı olmamak şartı ile dost ve müttefik devletlere 
bağışlanması veya satılmasına imkân tanımaktadır. 

Ancak, anılan kanunun uygulaması sonucunda, işlemlerin devletten devlete şar
tına bağlı olması nedeniyle ihtiyaç fazlası maddelerin özel kuruluşlara satışını ve do
layısıyla bu gibi maddelerin gerektiği gibi değerlendirilmesini engellemiştir. 

Tasarı ile bu engel ortadan kaldırılmakta ve madde kapsamındaki malların, ül
kemizin dış siyasî tutum ve menfaatlerine aykırı olmamak kaydıyla, Dışişleri Bakan
lığının da görüşü alınmak şartı ile dost ve müttefik ülkeler yanında, bu ülkelerdeki 
özel kuruluşlara da satılmasına imkân tanınmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ve Millî Savunma Komisyonunca da aynen 
kabul edilen tasarı, Komisyonumuz tarafından da aynen benimsenmiş ve maddeleri
nin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Millî Savunma Komisyonunca aynen kalbul edilen tasarının 1 ve 2 nci madde
leri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri, Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 246) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

[Başkan 
Kemal Akkaya 

(Samsun 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onura! Şeref Bozkurt 
Ankara 

îmzada bulunamadı 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Mehmet Seven 
(Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Reşit Ülker 
istanbul 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
iManisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

tSözcü 
İsmail Şengün 

IDenizli 

Nihat Türker 
Afyon 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Fenni lsli\myeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
iBolu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

D. Fikri Sağlar 
Içei 

(Muhalefet şerhim eklidir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir 

Birgen Keleş 
İzmir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Cemal Seymen 
'Nevşehir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Birsel Sönmez 
INiğde 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 246) 



— 7 — 

MUHALEFET ŞERHİ 

30 . 5 . 1985 tarih ve 3212 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrasının 
«dost ülkelerin kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını» içine alacak şekilde değiş
tirilmesini «bina ve araziyi» de kapsaması nedeniyle uygun görmemekteyiz. 

Birgen Keleş Hüsnü Okçuoğlu 
İzmir İstanbul 

Cemal Seymen Fikri Sağlar 
Neıvşefai* İçeJ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 246) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTıîĞl METİN 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve El
den Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması 
ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 30.5.1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin <B) ben
dinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Dışişleri Bakanlığının mütalâası ile Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum ve 
menfaatlerine aykırı olmadığının belirlenmesi şartıyla dost veya müttefik devletler 

ile bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara;» 

MADDE 2. — 30.5.1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 5 nu
maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. — Hizmet : 
Taraflar arasındalki (Kamu veya özel nitelikteki kuruluş ve şahıslar ile dost ülke

ler ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum veya kuruluşlar) anlaş
maya göre; bir işin yapılması için verilecek eğitim, teknik bilgi, bakım onarım, kur
tarma liman ve müşavirlik desteği ile mülkiyeti elde olmak ıkaydıyla tahsis edilebile
cek kara, deniz ve hava araçları, gereç, silah, <bina ve araziyi;» 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞt METtN 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve 
Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve El
den Çıkarılması; Diğer Devletler Adına 
Yurt Dışı ve Yurt tçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Per
sonel Hakkında Kanunun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METtN 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve 
Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve El
den Çıkarılması; Diğer Devletler Adına 
Yurt Dışı ve Yurt tçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Per
sonel Hakkında Kanunun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasana 

MADDE 1. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri 

T. Özd 
Barbakan 

Devlet Bakanı; 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakam 
M^ Yazar 

Adalet Bakanı 
M, Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

ni Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
A. Bozer 

Devlet Bakam 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
Ç. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İ. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E, Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Ft Kurt 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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(Miliiî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 249) 

Serbest Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik ve Ye
minli Malî Müşavirlik Kanunu Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /553) 

T, C. 
Başbakanlık 3 . 4 . 1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07 j 101-2229\01772 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 23.3.1989 tarihinde kararlaştırılan «Serbest Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik 
ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Ekonomik gelişmeye paralel olarak, Devletin ekonomik yaşam içindeki görev ve 

fonksiyonları büyük ölçüde artmış ve buna paralel olarak da vergilere olan ihtiyaç 
büyümüştür. Beyan esasına dayanan gelir, kurumlar, katma, değer vergisi ve diğer 
vergiler milyonları bulan vergi mükellefleri arasında yoğun ve 'karmaşık vergi ilişki
lerinin doğmasına neden olmuştur. 

Diğer taraftan ekonomik hayatta, özellikle endüstri, ulaştırma, inşaat, banka ve 
sigortacılık gibi iş kollarında sermaye şirketleri önemli rol oynar duruma gelmiştir. 
Sermaye şirketleri ekonomik yapı içindeki güçlerini hisse senedi ve. tahvil yoluyla ve 
diğer malî araç ve ilişkilerle sağladıkları kaynaklardan 'bulmaktadırlar. Bunları yapa--
bilmeleri ise, bilanço hesaplarının denetiminden geçirilmesine ve bunun herkes tara
fından bilinmesine, diğer bir deyişle, sermaye temini alanında ve genel olarak malî 
ilişkilerde emniyet, güven ve devamlılığın varlığına bağlıdır. 

Bir yandan vergi ilişkileri, diğer yandan ticaret ve endüstride meydana gelen ge
lişmelerin yarattığı malî ve ekonomik sorunlar, öyle büyük ve karmaşık bir hale gel
miştir ki, değil sade bir yurttaş, malî ekonomik konularda yüksek öğrenim görmüş 
kimseler bile, bu işlerin rahatlıkla üstesinden gelmek durumunda değillerdir. 

tşte bu gelişmeler, modern vergi sistemlerinin yanısıra muhasebe, işletmecilik ve 
vergi konularında yüksek bilgi ve ihtisas sahibi olacak yeni bir mesleğin doğmasına 
neden olmuştur. iBu gerçeği çok önceden gören başta Amerika Birleşik Devletleri ol-
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mak üzere, Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında, bu meslek mensupları, vergi sis
temlerinin başarısında vazgeçilmez unsurlar olarak kabul edilmişlerdir. İngiltere 1870, 
Fransa 1881, A.B.D. 1886, Hollanda 1895, Almanya 1899, İsviçre 1941, Arjantin 1945, 
Brezilya ve Meksika 1946, Hindistan 1949, Yunanistan 1950, Nijerya 1955 yıllarında 
malî müşavirlik ve muhasebecilik mesleğini kanunla düzenlemişlerdir. Ülkemizde ise, 
batılı anlamda ve ülke ihtiyaçlarına cevap verilebilecek bir meslekî örgütlenme, geç
mişteki bütün çabalara rağmen, bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Muhasebe ve 
vergi işleri ile uğraşanlar kendilerine; malî müşavir, uzman muhasip, vergi uzmanı, 
serbest hesap uzmanı gibi çeşitli unvanlar vererek çalışmaktadırlar. Bu meslek men
suplarını, bir örgüt etrafında toplayarak belirli nitelikler kazandırmak, düzenli ve se
viyeli bir hizmet anlayışı etrafında birleştirmek çabalarının oldukça uzun bir geçmişi 
vardır. 1932 yılından bu yana mesleğin düzenlenmesi amacıyla çeşitli tasarılar hazır
lanarak yasama organlarına sunulmuş, ancak kanunlaşamamıştır. 

Malî müşavirlik mesleğinin kesin ve üzerinde herkesçe blirleşıilen bir tanımı yok
tur. Genel olarak, Serbest Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşa
virlik meslekleri, derin bir işletme iktisadi bilgisıi, malî hukuk ve muhasebe kültürüne 
dayanarak, işletmelerin muhasebe, hesap, istatistik bütçe ve her türlü malî konuların 
planlanması ve bu alanlardaki sorunların çözümlenmesi ile uğraşır. Bu genel tanım
lamadan hareketle malî müşavM, işletmelerin ekonomik, malî ve hukukî durumları 
ile vergiye ilişkin işlemlerini herşeyden önce muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasa
lara uygunluk açısından inceleyerek, gerektiğinde bu konulardaki tarafsız görüşünü 
ilgililerin yararına sunan uzman olarak tanımlamak mümkündür. (Yapılan tanımla
malar ülkelere, müşavirlerden beklenen hizmetlere ve bu hizmetlerin niteliklerine 
göre değişmektedir.) Bu tanım aynı zamanda malî müşavirlerin görevlerini de kap
samaktadır. Malî müşavirler, kamu hizmeti niteliğindeki görevlerini mesleğin genel 
ve özel şartlarına uygun olarak yapan meslek mensuplarıdır. Temel görevleri : 

a) Bir işletmenin bilançosunun gerçek ve doğru bilgi verecek şekilde ve muha
sebe usullerine uygun olarak çıkartılıp çıkartılmadığını araştırmak, 

b) Kâr - zarar cetvelinin, ilgili muhasebe dönemi hasılat ve giderlerini gerçek 
ve doğru olarak yansıtıp yansıtmadığını tespit amacıyla, muhasebe defterlerindeki 
kayıtlara göre, düzenlenip düzenlenmediğini incelemektir. 

Yeminli malî müşavirlere bu tasarı ile tanınan beyan tasdiki yetkisi oldukça önem
li bir olgudur. Ancak hemen belirtmek gerekir ki malî müşavirlerin beyan tasdiki ken
diliğinden ilgili kişi ve kurumların hesap tetkiki ve denetlemelerinin yerini alamaya
caktır. İlgili kişi ve kurumlar malî müşavirin beyan tasdikine verecekleri önem ba
kımından tamamen serbest bırakılmıştır. Ayrıca bu meslek mensuplarının bilanço ve 
kâr - zarar cetvelindeki bilgileri tasdik etmeleri, ilgili kurumların sorumluluklarını or
tadan kaldırmayacaktır. 

'Beyan tasdikinin ehil yeminli malî müşavirlerce uygulamaya başlanmasından son
ra, kamu idarelerince yapılması gerekli denetleme işleri kolaylaşacaktır. Bu idare ve 
kurumlara sunulan beyanlar yeminli malî müşavirin ehliyeti ile gözden geçirilmiş ola
cağından, anlaşılması ve incelenmesi kolay belgeler haline gelecektir. Kamu idaresi 
bakımından oldukça önemli bir yetkinin yeminli malî müşavirlere devredilmesinde 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığına önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu itibarla, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, meslek mensuplarını ve meslek kuruluşlarını denetleme 
görevini de üstlenmektedir. 

Özel kesimdeki bütün işletmelerde ve kuruluşlarda hesap düzeninin kurulması, iyi 
işlemesi, denetlenmesi, malî tabloların özellikle bilançoların, gelir - gider, kâr - zarar 
hesabının, vergi beyannamelerinin doğru, tam ve güvenilir olması gerekir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının vergi denetimi konusundaki ağır yükünü hafif
letmek, Türk vergi sisteminin yozlaşmasına manî olmak, vergicilik ve işletmecilik sa
hasında güven ve ahlak unsurunun gelişmesini temin edebilmek, vergi kanunlarının 
uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları en az düzeye indirebilmek için, bu tasarıyla, 
batı ülkelerindekilere benzer serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik ve yeminli malî 
müşavirlik müessesesi Türkiye'ye getirilmek istenmektedir. 

Bu Kanun Tasarısıyla, mükellef, malî müşavir, kamu idaresi arasında köprü ku
rulmakta, mükellef ve Devlet bakımından işbirliği ve güven ortamı yaratılmaktadır. 

Yeminli malî müşavirler bu işlerle ilgili olarak kişi ve kurumların muhasebe ile 
ilgili beyanlarının doğruluğunu kendi meslekî itibar ve bilgisiyle güven altına alacak 
ve tasdik edecektir. Bu incelemeler ve tasdik sırasında malî müşavir kendi meslekî so
rumluluğu altında, ve bağımsız çalışacaktır. Bu nedenlerle malî müşavir bilgisine ve 
yeterliliğine, olduğu kadar, ahlakî niteliğine inanııliması gerekeni yüksek öğretim, staj, 
sınav ve ruhsat alma gibi, mesleğin özel şart'lıarını yerine getirmiş üçüncü bir kişidir. 

Türkiye'deki muhasdbe tatbikatı yeknesaklıktan mahrumdur ve isabetli karar ala
bilmeleri için gerekli bilgileri yöneticiye sağlamaktan uzaktır. Muhasebe uygulamala
rından çıkan bilanço ve kâr - zarar cetvelleri ekonomik amaçların) gerçekleşmesinde 
kullanılacak 'bilgileri vermediği gibi, işletme düzeyinde işletme ilgilileri için yapıla
cak incelemelerde de, güvenilir ve anlaşılır bilgi sağlayamamaktadır. Bu amaçların 
gerçekleşmesi için, bağımsız malî müşavirlerin eğitilmesini ve onlara uzmanlık ruh
satlarının verilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın 
sebebi sadece muhasebeye güven sağlamak değil, aynı zamanda işletmelerin yönetici
lerine muhasebeden çıkacak temel bilgilerin güvenilir olmasının sağlanmasıdır. Günü
müzde muhasebe terimleri ve tatbikatındık i yeknesaklık noksanı yüzünden bilanço 
ve kâr - zarar cetvelleri açıklayıcı ve anlatıcı bir rolden çok, gizileyici ve karıştırıcı 
bir rol oynamaktadır. 

Malî müşavirlik mesleği; özellikle kalkınma gayretindeki ülkeler için gerek kay
nakların belirlenmesinde güvenilir bilgiyi sajğlayacak tek unsur olması, gerekse ülke 
çapında denetim fonksiyonunu yaygınlaştırabilmenin tek yolu durumunda bulun
ması, nedeniyle üzerinde önemle durulması gereken bir müessesedir. 

Türkiye'de yaklaşık olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı 
2 113 221, .kurumlar vergisi mükellefi 75 220 olup, bunların aynı zamanda katma 
değer vergisi mükellefiyetleri de bulunmaktadır. Buna karşın, vergi incelemesi yap
makla görevli denetim elemanlarının sayısı ise 2 330 kişi civarındadır. Bu durumda, 
Devlet kadrolarında görevli vergi inceleme elemanı sayısıyla, milyonları aşan vergi 
beyannamelerimin etkin bir kontrol ve denetimden geçirilmesine imkân yoktur. 

Yukarıda açıklanan sebeblerle bu Kanun Tasarısının hazırlanması zaruri görül
müştür. 
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_ 4 — 

Serbest Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 
Kanunu Tasarısı 

IMADDE GEREKÇELER1! 

Madde 1. — Bu Kanunla, serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik ve yeminli 
malî müşavirlik meslekleri ve hizmetleri ile bu mesleklerin üst kuruluşları olan oda
ların ve birliğin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine 
dair esasları diizenılemek suretiyle işletmelerde faaliyetlerin' ve işlemlerin sağlıklı ve 
güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde 
denetlemeye, değerlendirmeye (aüditimg) talbi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve kamu 
yönetiminin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları ger
çekleştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca meslek mensuplarının kullanacakları unvanlar ta
nımlanmıştır. 

Madde 2. — Bu maddede, serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik ve yeminli 
malî müşavirlik mesleklerinin konusu tanımilanmışitır. 

Maddenin (A) fıkrasında muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu; 
gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe pren
sipleri ve ilgili meVzuat hükümleri gereğince defter ve belgelerini tutmak, bilanço ve 
kâr - zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer beyannameleri düzenlemek ve benzeri 
işleri yapmak olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemleri
nin kurulması ve geliştirilmesi, işletmecilik, muhasebe, malî mevzuat ve bunların uygu
lamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve! bu konularda müşavirlik yapılması, belgelere 
dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapılması, mütalaaname verilmesi, rapor düzen
lenmesi, tahkim, bilirkişilik v,e benzeri işlerin yapılması hususları da muhasebecilik ve 
malı müşavirlik mesleğinin konuları arasında yer almıştır. 

Bu maddede belirlenen ve mesleğin konusuna giren işleri bir işyerine bağlı olmak
sızın yapanlar serbest muhasebeci ve malî müşavir, bir işyerine hizmet akdi ile bağlı 
olarak yapanlar da muhasebeci ve malî müşavir olarak tanımlanmıştır. 

Maddenin (B) fıkrasında ise, Yeminli Malî Müşavirlik mesleğinin konusu belir
lenmiştir. 

Buna göre, yeminli malî müşavirler; serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik mes
leğinin konusuna giren işleri yapabilecekler ve mükelleflerin malî tablolarını Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik edeceklerdir. 

Diğer taraftan, bu madde ile yeminli malî müşavirler için defter tutma ve muha
sebe bürolarına ortak olma yönünden yasaklama getirilmek suretiyle bunların tarafsız 
çalışmalarının sağlanması için müşavirlik dışında muhasebecilik yapmaları önlenmiştir. 

Serbest muhasebeci ve malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlere meslekleri
nin konusuna giren işlerle ilgili olarak, ilgililerin veya yetkili idarî merciler ile yargı 
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organlarının re'sen gerek görmeleri halinde, yetkili idarî mercilerde veya yargı organ
ları nezdinde açıklamalarda bulunabilmeleri hükme bağlanmıştır. 

Bilindiği üzere malî sorunlardan ekserisi anlaşmazlık konusu olmaktadır. Bu anlaş
mazlıkların Çözümü hukulk bilgisinden çok ıtekn'oloji, isletmeoilik, muhasebe ve vergi 
kanunlarına vukuf ile mümkündün Açıklama, bir bakıma yapılan işin hesabını ver
mek ve dolayısıyla anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmaktır. 

Bir işletmede muhasebeyi kuran, denetimi yapan bilanço v,e istatistikleri hazırla
yan meslek mensuplarının yapılan işlerde açıklamada bulunabilmelerini, şahsen sorum
lu tutuldukları da göz önünde bulundurulursa en doğal hakları olarak görmek gere
kir, 

Madde 3. — Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından meslek mensup
larına ait unvanların veya bu unvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her 
türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaklanmıştır. 

Odalara, meslek mensuplarının bu yasağa aykırı davranışlarım Cumhuriyet Sav
cılığına bildirme mecburiyeti getirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığınca kovuşturmanın 
sonucunun da odaya ve ilgililere bildirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 4, — Meslek mensubu olabilmenin genel şartları belMenmiştir. 
Madde 5. — Serbest muhasebeci ve malî müşavir olabilmek için getirilen özel 

şartlar sayılmıştır. Serbest muhasebeci ve malî müşavir olabilmek için ön lisans sevi
yesinde mezun olanlar için 3 yıl, diğerleri için 2 yıllık bir staj ile sınav kazanmış ol
mak şartlan getirilmiştir. 

Bu maddede kanunları uyarınca inceleme yetkisi almış ve bu yetki ile en az üç yıl 
çalışmış olanlardan, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarda 
10 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile en az 10 yıllık öğretim üyesi veya görevlisi 
olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmayacağı hükmüne de yer verilmiştir. 

Ayrıca, ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanların staj şartını yerine getirme
leri halinde, sınav şartı aranmaksızın serbest muhasebeci unvanı ile çalışabilecekleri 
ancak «Serbest Muhasebeci ve Malî Müşavir» unvanlarını kullanamayacakları hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 6. — Bu maddede staj süresıinden sayılan hizmetler beMrlenmiştiri 

Buna göre, (kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olarak çalışanların bu 
yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri, kamu kuruluşlarının veya bi
lanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe1 birimlerinde birinci derecede 
imza^ yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya malî deneti
minden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri, öğretim üyesi veya gö
revlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen süreleri staj amacıyla serbest muhase
beci ve malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında çalışılmış süre olarak kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249) 



- 6 -

Madde 7. — Serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik sınavı ile ilgili hüküm
lere yer verilmiş ve sınavın birlik tarafından yazılı ve sözlü yapılacağı, Sınav Komis
yonunun Maliye ve Gümrük Balkanı tarafından seçilecek 5 üyeden oluşacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 8. — Serbest muhasebeci ve malî müşavirlik mesleğini resmen düzenle-
miş olan yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin, T. C. tabiyetindeki serbest muha
sebeci ye malî müşavirlerde aranan nitelikleri haiz olmaları şartıyla, kendi memleket
lerinde elde etrriiş oldukları haklardan 2 noi madde kapsamına giren hizmetleri, (kar
şılıklılık şartı ile serbe'st muhasebeci ve malî müşavir unvanı altında Türkiye'de de 
yapmalarına izin verileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. — Yeminli malî müşavir olabilmenin özel şartları belirlenmiştir. 

Yeminli malî müşavir olabilmek için ı&n. az 1'2 yıl serbest muhasebeci ve malî mü
şavirlik yapmak, sınavı başarmak ve ruhsat almış olmak şartları getirilmiştir. 

Ayrıca, kanunları uyarınca inceleme yetkisi almış olanların bu yetkiyi aldıkları ta
rihten itibaren kamu kurumu ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile Hukuk, İkti
sat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dal
larında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süre
leri, serbest muhasebecilik ve malî müşavirlikte geçen süre olarak kabul edilmiştir. 

Kanunları uyarınca inceleme yetkisi almış ve meslekî yeterlik sınavını vermiş olan
lar ile maddede sayılan konularda profesörlük unvanı almış olanlar için sınav şartı 
aranmayacağı belirlenmiştir. 

Madde 10. — Yeminli Malî Müşavirlik sınavının, bu Kanunun 7 nci maddesi hü
kümlerine göre yapılacağı ile sınav komisyonuna Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bir
likten birer üyenin daha katılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 11. — Yeminli malî müşavirlik mesleğine kabul edilenlerin, bu görevle
rine başlamadan önce, Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin etmeleri öngörülmüştür. 

Madde 12. — Bu madde ile tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk düzenlenmiştir 

Yeminli malî müşavirler, gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işlet
melerinin malî tablolarını ve beyannamelerini mevzuat hükümleri, muhasebe prensip
leri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre 
incelendiğini tasdik edeceklerdir. 

Yeminli malî müşavirlerin hangi konularda ve hangi belgeleri tasdik edecekleri yö
netmelikle ayrı ayrı tespit edilecektir. 

Tasdik konusu ve tasdik edilecek belge nevilerinin müşavirler yönünden yönet
melikle belirlenmesi, sırasında, gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları 
ve ciro, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracat yatırımları ile tasdik konusu ola 
cak belgenin ibraz edileceği mercii dikkate alınacaktır. 

Yeminli malî müşavirlerce tasdik edlitoiş malî tablolar tasdiğin kapsamı ölçüsün
de incelenmiş bir belge olarak kabul edilecektir. 
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Malî tabloyu tasdik eden bir müşavir, mutlaka işletmede kaydı envanteri yapmak, 
hesapları tek tek kontrol etmek, karşılıkların, amortismanların, vergi tevkif atlarının 
doğru olup olmadığına bakmak, diğer bir ifadeyle netice hesaplarını ve bilançoyu et
kileyecek her türlü kaydın mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek zo
rundadır. 

İnceleme sonucunda yapılacak tasdik yukarıda sayılan hususların yapıldığı ve 
doğru olduğu anlamını taşıyacaktır» Tasdik edilmiş bir malî tablo ve buna dayanak 
teşkil eden defter ve belgelerin daha sonra incelenmesinde, yapılan işlemlerde evraklar 
ve defterler üzerinde mevzuata aykırı bir hususun varlığının anlaşılması halinde, tas
dikin gerçeğe aykırı yapılması anlamına gelecek ve bundan malî müşavir sorumlu ola
caktır. 

Yeminli malî müşavirler tasdiğin doğru olduğunu ve kendilerine ibraz edilen bel
gelere göre tasdik ettiğini, ilgili merciler nezdinde açıklama ve kanıtlama hakkına sa
hip olacaklardır. 

Madde ,13. — Meslek mensuplarının, kişisel veya ortak bürolarında 4 üncü mad
dede belirtilen nitelikleri taşımayanlar ile mesleği yapmaları yasaklananları çalıştıra
mayacakları, bunlarla her ne şekilde olursa olsun meslekî konularda işbirliği yapama
yacakları hükme bağlanmıştır. 

Madde 14. — Serbest Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşa
virlik mesleğine mensup olanların ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini ko
laylaştırmak, bu mesleklerinin mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dü
rüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, her meslekle ilgili olarak ayrı ayrı odaların 
kurulacağı hükme bağlanmıştır. 

Anayasanın 135 inci maddesine göre (her meslek odalarının ve üst kuruluşu olan 
birliğin teşkili ve faaliyet sınırı ile diğer hususlar 1983 yılında mevcut kamu kurum 
niteliğindeki möslefc kuruluşlarının kuruluş kanunlarında yapılan değişikliklere para
lel olarak düzenlenmiştir. 

Madde 15. — Serbest Muhasebeciler ve Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Mü
şavirler Odalarının ayrı ayrı ve sınırları içinde en az 25 meslek mensubu bulunan il 
merkezlerinde kurulacağı belirlenmiştir. 

Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve oda kurulamayan yerlerin en ya
kın odaya bağlanmasına veya bölge odaları kurulmasına Türkiye Serbest Muhasebe
ciler ve Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğince karar veri
leceği, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasaklara uymayan odaların, so
rumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine ait 
hükümler getirilmiştir. 

Madde 1!6.; — Odaların gelirlerinin; odaya giriş ücretleri, yıllık üye aidatları, yar
dım ve bağışlar ile çeşitli gelirlerden oluşacağı.hükme bağlanmıştır. 

Madde 17. •— Odaların organlarının düzenlenmesi ile ilgili hükümler yer almıştır. 
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Madde 18, — Genel kurulun, odanın en yüksek organı olduğu ve meslek mensup
larının katılmasıyla meydana geleceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 19. — Oda Genel Kurulunun görevlerine ilişkin hükümler bel'irlenmıiştir. 

Madde 20. — Oda Genel Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına ilişkin 
düzenleme getirilmiştir. 

Madde 21. — Oda Yönetim Kurulunun teşekkülüne iil'işlkin hükümlere yer veril-, 
mistir. 

Madde 22. — Yönetim Kuruluna seçilme yeterliği ve seçimin şekline ilişkin dü
zenleme yapılmıştır, 

Madde 23. — Oda Yönetim Kurulunun görevlerine ilişkin hükümler yer almıştır. 

Madde 24. — Oda Yönetim Kurulunun toplantılarının şekil ve santiarına ilişkin 
hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 25. — Oda Disiplin Kurulunun kuruluş şekli düzenlenmüştir. 

Madde 26. — Oda Disiplin Kurulunun görevi/erine ilişkin hükümlere yer veril
miştir. 

Madde 27. — Oda Denetleme Kurulunun, oluşturulmasına ve görevlerine ilişkin 
hükümler düzenlenmiştir. 

Madde 28. — Ayrı ayrı kurulmuş olan serbest muhasebeciler ve malî müşavirler 
ve yeminli malî müşavirlere ait bütün odaların katılmasıyla tüzelkişiliğe sahip Türkiye 
Serbest Muhasebeciler ve Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Bir
liğinin kurulması öngörülmüştür. 

Ayrıca, Birliğin merkezinin Ankara'da olacağı ve Birlik organlarının kuruluş 
amaçları dışında hiçbir faaliyet. gösteremeyecekleri, kendilerine verilen görevlerin ye
rine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemeyecekleri, 
siyasetle uğraşmayacakları, siyasî partilerle, sendikalarla ve derneklerle ortak haneket 
edemeyecekleri, siyasî partilere maddî yardım yapamayacakları, onlarla siyasî ilişki 
ve işbirliği içinde bulunamayacakları, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde 
belli adayları destekleyemeyecekleri hükme bağlanmıştır. 

Madde 29. — Birliğin görevleri belirlenmiştir. 
Madde 30. — Birliğin gelirlerinin, Birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak 

paylar ile Birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler, ruhsatname ücretleri ve genel 
hükümler çerçevesinde elde edilen bağış ve yardımlardan meydana geleceği hüküm 
altına alınmıştır. 

Madde 31. — Birliğin hangi organlardan teşekkül edeceği esası belirlenmiştir. 
Madde 32. — Birlik Genel Kurulunun, Odaların üyeleri arasından seçecekleri 

temsilcilerden meydana geleceği ve her* Oda üye sayısının yirmibeşte biri oranında 
temsilci ile aynı oranda yedek temsilci seçeceği ve temsilcilerin her Odanın olağan 
genel kurul toplantısında iki yıl için seçilecekleri öngörülmüştür. 
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Madde 33. — Birlik Genel Kurulunun görevleri sayılmıştır. 

Madde 34. — Birlik Genel Kurulunun toplantılarına ve karar nisabına ilişkin 
hükümler düzenlenmiştir. 

Madde 35. — Birlik Yönetim Kurulunun oluşmasına ve toplanmasına ilişkin hü
kümler düzenlenmiştir. 

Madde 36. — Birlik Yönetim Kurulunun görevleri belirlenmiştir. 

Madde 37. — Birlik Yönetim Kurulunun toplantıları, karar ve nisaba ait hü
kümler düzenienlmiştiir. 

Madde 38. — Birlik Disiplin Kurulunun oluşmasına ve görevlerine ilişkin hü
kümler getirilmiştir. 

Madde 39. — Birlik Denetleme Kurulunun teşkil ve görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 40. — Odaların ve Birliğin bu Kanuna göre gizli oyla yapılacak organ 
seçimleri lile ilgili işlem ve esaslar Anayasanın 135 'inci maddesi dikkate alırtfarak dü
zenlenmiştir. 

Madde 41. — Maliye ve Gümrük Bakanlığının Oda ve Birlik Organlarının gö
revlerini, kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıkları ile malî işlemlerini 
çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde denetlemeye yetkili1 olduğuna ilişkin hükümler 
getirilmiştir. 

Madde 42. — Odaları veya Birliği yurt dışında temsil etmek üzere milletlerarası 
toplantı ve kongrelere katılmanın Maliye ve Gümrük Bakanlığının iznine tabi olduğu 
hükmü getirilmiştir. 

Madde 43, — Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanların işleri dola
yısıyla öğrendikleri bilgi ve sırlan ifşa edemeyecekleri belirtilmiş ve suç teşkil eden 
hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburiyeti getirilmiştir. 

Ayrıca, adlî veya idarî her türlü inceleme veya soruşturmanın birinci fıkra hük
mü dışında olduğu ve tanıklığın sırrın ifşası sayılmayacağı belirtilerek hükme bağlan
mıştır. 

Madde 44. — Meslek mensuplarının, iş elde etmek amacıyla reklam sayılabd-
lece'k faaliyetlerde bulunamayacakları, tabela veya basılı kâğıtlarında ruhsatname ile 
belirlenen meslekî unvanları dışında başka sıfat kullanamayacaklan hükme bağlan
mıştır. 

Madde 45. — Bu maddede, meslek mensuplarının faaliyette bulunamayacakları 
konular sayılmış, üniversite Öğretim üyeliği veya görevliliği, bilirkişilik, tasfiye me
murluğu, hayrî ve ilmî kuruluşların yönetim kurulu üyeliği bu yasaklar kapsamı dı
şında bırakılmıştır. 

Birden çok meslek mensubunun ortaklık bürosu veya şirket kurarak çalışabile
cekleri ve bu bürolarda yapılan işlerin ticarî faaliyet sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. 
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Madde 46. — Meslek mensuplarının tarife ile belirlenen asgarî miktar altında bir 
ücretle iş kalbul edemeyecekleri, aksine hareketlerin disiplin cezasını gerektirdiği belir
lenmiştir. 

Ücretlere ilişkin tarifelerin Birlik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacağı, Ma
liye ve Gümrük Ba'kanlığınca tasdik edilip Resmî Gazete iile yayımlanarak yürürlüğe 
gireceği ve yeni tarifelerin tasdikine kadar mevcut tarifelerin uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 47. — Meslek mensuplarının, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle 
işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin mahiyetine göre Türk Ceza Kanununun Devlet 
memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılacakları belirlenmiştir. 

Madde 48. — Mesleğin vakar ve onuruna aykırı hareketlerde bulunanlarla, gö
revlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahutta görevinin gerektirdiği güveni 
sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, muhasebe ve müşavirlik 
hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile fiilin mahiyet ve ağırlık derecesine 
göre uygulanacak cezalar belirlenmiştir. 

Madde 49. — Kanunen yasaklanan hususlara aykırı davrananlar hakkında, mah
kemelerce hükmölunaca'k hapis ve para cezalarına ilişkin belirlemeler yapılmıştır. 

Madde 50. — Hangi konularda yönetmelikler çıkarılacağına ilişkin hükümlere 
yer verilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte serbest muhasebeci ol
maya ha'k kazananlar ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

Buna göre, meslek mensubu olabilmenin genel şartlarını taşıyan ve Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte en az iki yıldan beri; 

a) Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri bir işyerine bağlı ol
maksızın yapanların veya yapılmış olanların, 

b) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlar ile kamu kuruluş
larının veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde 
birinci derecede imza yetkisini haiz ve muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden 
veya malî denetiminden sorumlu olarak çalışmış olanların, 

Öğrenim şartı aranmaksızın serbest muhasebeci olmaya hak kazanacakları esası 
belirlenmiştir. 

Ayrıca serbest muhasebeci olmak isteyenlerin Geçici Kurul tarafından verilecek 
Serbest Muhasebecilik tzin Belgesini almak zorunda oldukları da hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, serbest muhasebeci ve 
malî müşlavir olmaya hak kazananlar ile ilgili şartlar belirlenmiştir. 

Bu madde ile Kanunda yer alan öğrenim şartını taşıyıp; 
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a) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış, bu yetkiyi aldıkları tarihten 
itibaren en az 3 yıl kamu hizmetinde çalışmış ve kamu hizmetinden ayrılmış olanlar 
ile hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 
bilimler dallarında en az 3 yıl öğretim üyeliği veya görevliliği yapanların, 

b) Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasunfcia yazdı işleri bir işyerine bağlı ol
maksızın en az 5 yıl yapanlar veya yapmış olanların, 

c) Kamu kuruluşlarının veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz olanak muhasebenin fiilen 
sevk ve idare edilmesinden veya malî denetimden sorumlu olarak en az 5 yıl çalışmış 
olanların, 

Serbest muhasebeci ve malî müşavir olmaya hak kazanacakları hüküm altına alın
mıştır. 

Ayrıca, serbest muhasebeci ve malî müşavir olmaya hak kazananların geçici ku
ruldan alacakları serbest muhasebeci ve malî müşavirlik izin belgesi üzerine bu unlvan 
ile çalışabilecekleri, birliğin kurulmasından sonra alınan izin belgesinin serbest muha
sebeci ve malî müşavirlik ruhsatı ile değiştirileceği de hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 3. — Odaların ve birliğin kuruluşuna kadar bunlara verilen gö
revlerin Maliye ve Gümrük Bakanınca seçilen ve on üyeden oluşan geçici kurul tara
fından yürütüleceği ve geçici kurul üyelerine verilecek huzur hakkının Maliye ve Güm
rük Bakanının onayı ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Geçici kurulun, Odaların ve Odalar Birliğinin organlarının teeşkkülüne kadar, 
değerlendirme komisyonları kuracağı, bu komisyonlara Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte sınavsız serbest muhasebeci ve malî müşavir olacaklar ile serbest muhasebeci 
ve malî müşavirlik sınavına girmek isteyenlerin başvuracakları, bu başvuruların ko
misyonlarca değerlendirileceği getirilmiştir. 

Sınavların, birisi Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcisi, ikisi üniversite öğretim 
üyesi olmak üzere üç üyeden oluşan ve birden fazla kurulabilen sınav komisyonlarınca 
yapılacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, doğrudan yeminli malî 
müşavir olabileceklere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

Buna göre meslek mensubu olabilmenin genel şartlan ile Kanunda yazdı öğrenim 
şartlarını taşımaları koşuluyla; 

a) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve yeterlik sınavı vermiş 
olanlardan, inceleme yetkisi aldıkları tarihten itibaren kamu hizmetinde geçen süreleri 
ile kamu hizmetinden ayrddıktan sonra maliye, muhasebe ve işletme konularında 
geçen çalışma süreleri toplamı 10 yd olanların, 

'b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, bankacdık, kamu yönetimi ve siyasal bilim
ler dallarından birinden profesör unvanı almış olanların, 
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c) En az 15 yıldan beri; Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri, 
bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlardan ve kamu kuruluşlarının veya bilanço esasın
da defter 'tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yet
kisini haiz olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya malî denetimin
den sorumlu bulunanlardan, son üç yıllık dönemde düzenledikleri beyannamelerinde 
ve tilerinde yer alan safi kârları toplamı 5 milyar lirayı aşmış olanların, 

Yeminli malî müşavir olmaya hak kazanacakları hükme bağlanmıştır. 

Bunlara geçici kurul tarafından verilecek yeminli malî müşavirlik izlin belgesini 
almak suretiyle yeminli malî müşavirlik unvanı kazanacakları ve izin belgesinin bir
liğin teşkilinden sonra yeminli malî müşavirlik ruhsatı ile değiştirileceği belirlenmiştir. 

Geçici Madde 5. — İlgili devletlerle karşılıklılık şartı sağlanıncaya kadar 8 inci 
madde hükmünden faydalanamayan yabancı serbest muhasebeci ve malî müişavTlerin 
Kanunun yürürlük tarihini takibeden yılın sonuna 'kadar işlerine devam edebilecekleri 
hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 6. — Odalar Birliği kurulup faaliyete geçinceye kadar bu Kanu
nun uygulanması ile ilgili her türlü giderlerin Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesin
den karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 

Geçidi Madde 7. — BU Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 22 nci maddeye göre 
seçilecek yönetim kurulu üyelerinde, odaların kurulmasından itibaren altı yıl için,J>eş 
yıllık kıdem şartı aranmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 51. — Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Madde 52. — Bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği 
belirlenmiştirv 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
. Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/553 3.5.1989 
Karar No. : 46 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Serbest Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu 
Tasarısı Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli'nin, Adalet ve Maliye ve 
Gümrük bakanlıkları temsilcileri ile Malî Müşavirler Muhasebeciler Birliği temsilcile
rinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görü
lerek maddelerine geçilmesi kaibul edilmiş ve maddeler üzerinde yapılan kabul, ilave 
ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Serbest muhasebecilik ile serbest muhasebeci malî müşavirlik görevleri ayrı 
ayrı görevler olduğu için tasarıda bunları ayırmak üzere serbest muhasebecilik ayrı, 
serbest muhasebeci malî müşavirlik ayrı ve yeminli malî müşavirlik ayrı unvanlar 
olarak değerlendirilmiş ve bir karışıklığa meydan vermemek üzere tasarı başlığında 
ve maddelerinde yer alan ve yalnızca serbest muhasebeci malî müşavir unvanının kas
tedildiği bütün yerlerde «ve» kelimesi kaldırılmış ve î inci maddede de yapılan bu dü
zeltme ile aynen kabul edilmiştir. 

2. Serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerin ilgililerin 
isteği veya yetkili idarî merciler ile yargı organlarının re'sen gerek görmeleri halinde 
işleri ile ilgili olarak sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunabileceklerine ve yargı organ
ları önünde iddia ve savunma ile ilgili temsil yetkisinin; özel kanunlardaki hükümlerle 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri saklı olmak üzere münhasıran avukatlara 
ait olduğuna ilişkin tasarının 2 nci maddesinin son fıkrası ileride anlam kargaşasına 
neden olabileceğinden madde metninden çıkarılmıştır. 

3. Tasarının 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

4. Tasarının serbest muhasebeci malî müşavir olabilmenin özel şartlarının belir
lendiği 5 inci madde ticaret liselerinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanla
rın sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışabilmelerine imkân verecek şekilde iki 
bent halinde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca (A) bendinin son fıkrasındaki «Kanun
lar uyarınca» ibaresi yerine «Vergi Usul Kanununa göre» ibaresi konulmak suretiyle 
ileride doğabilecek yanlış anlamalar önlenmiştir. 

5. Tasarının 6 ncı maddesinin (a) bendinde yer alan «Kanunları uyarınca» iba
resi yukarıda belirtilen gerekçe ile «Vergi Usul Kanununa göre» şeklinde değiştiril
miştir. 

6. Serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik sınavını düzenleyen tasarının 7 nci 
maddesindeki sınavın yazılı yapılması kâfi görülmüş ve ilk fıkrada yer alan «ve sözlü» 
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ibaresi metinden çıkarılmıştır. Ayrıca maddenin üçüncü fıkrası sınav komisyonunun 
teşkilinde keyfiliğe neden olabileceği düşünülerek madde metninden çıkarılmıştır. 

7. Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

8. Yeminli malî müşavir olabilmenin özel sarflarını düzenleyen tasarının 9 uncu 
maddesinin (a) bendinde yer alan «en az 12 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik 
yapmış olmak» şartındaki sürenin 10 yıl olarak değiştirilmesi, malî sorunların büyük 
ve karmaşık hale geldiği dol'ayısı ile çok sayıda meslek mensubuna ihtiyaç duyulan 
ortamda, yeminli malî müşavir sayısını artıracağı düşüncesi ile uygun görülmüştür. 
Ayrıca maddede yer alan «Kanunları uyarınca» ibareleri anlam kargaşasına neden ol
mamak için «Vergi Usul Kanununa göre» şeklinde değiştirilmiştir. 

9. Tasarının 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

10. — Yeminli malî müşavirlerin tasdikle ilgili sorumluluklarının daha çok ve be
lirgin bir hale getirilmesi için tasarının 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına «müş
tereken» kelimesi ilave edilmiştir. 

11. Meslek mensubunun şahsen sorumlu olması nedeniyle büroda çalışanlar için 
de meslek mensuplarında aranan şartların aranması gereksiz görülerek tasarının 13 ün
cü maddesinde yer alan «4 üncü maddede bdirtilen nitelikleri taşımayanlar ile» ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır. 

12. — Tasarının 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

13. Tasarının 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yedek üyelerin sayısı 3'den 
5'e çıkarılmış, genel kurul toplandıktan sonra üç kişilik kurul yerine normal yönetim 
kurulunun seçilmesi müessesenin yapısına daha uygun olacağı düşünülerek son fıkra 
bu düşünceye paralel şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

14. Tasarının 22 ve 23 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 

15. Tasarının 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «üyelerden birinin» iba
resi yerine «üyelerden en az ikisinin» ibaresi konulmuştur. 

16. Tasarının 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nci maddeleri ay
nen kabul edilmiştir. 

17. Tasarının 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «üyelerden birinin» ibaresi 
24 üncü maddedeki değişikliğe paralel olarak «üyelerden en az ikisinin» şeklinde dü
zeltilmiştir. 

18. Tasarının 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 

19. Tasarının 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «öğretim üyeliği ve
ya görevliliği yapamazlar» ibaresi metinden çıkarılmış, maddeye ikinci fıkra olarak 
yeminli malî müşavirlerin hısım ve akrabalarına ait işlere bakamayacakları ve bunla
rın baktığı işlerin tasdikini yapamayacaklarına ilişkin bir fıkra ilave edilmiştir. 
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20. Tasarının 46 ve 47 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 

21. Tasarının 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki meslekî faali
yetten alıkoyma cezasının aşağı haddi bir yıldan altı aya, yukarı haddi üç yıldan bir 
yıla indirilmiştir. 

22. Tasarının 49 uncu maddesinde atıf yapılan maddelerin fıkraları da belirtil
miştir. 

23. Tasarının 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan bentlere (1) bendi de 
ilave edilmiştir. 

24. Tasarının Geçici 1 inci maddesinin (b) bendinde ve Geçici 2 nci maddesinin 
(a) bendinde yer alan «Kanunları uyarınca» ibareleri bundan önceki maddelerde ya
pılan değişikliğe paralel olarak «Vergi Usul Kanununa göre» şeklinde değiştirilmiştir. 

25. Tasarının Geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

26. Tasarının Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonunda yer alan 
«koşuluyla» kelimesi «şartıyla» olarak, (a) bendindeki «Kanunları uyarınca» ibaresi 
«Vergi Usul Kanununa göre» şeklinde değiştirilmiş ayrıca maddenin (a) ve (c) bent
lerinde yer alan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yeminli malî müşavir ola
bileceklerle ilgili olarak belirlenen sürelerin kısaltılması da daha fazla meslek mensu
bunun faaliyette bulunmasına imkân sağlanması bakımından uygun görülmüştür. 

27. Tasarıya Geçici 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere Geçici 1, 2 ve 4 üncü 
maddelere göre hak sahibi olup da, halen T. fi. M. M. Üyesi veya belediye başkanı 
oldukları için bu görevleri nedeniyle ilgili meslek mensubu unvanını alamayanların 
haklarını saklı tutmak amacıyla Geçici 5 inci madde ilave edilmiştir. 

28. Tasarının Geçici 5 inci maddesi Geçici 6 nci, Geçici 6 nci maddesi Geçici 
7 nci, Geçici 7 nci maddesi Geçici 8 inci madde olarak, yürürlüğe ilişkin 51 inci ve 
yürütmeye ilişkin 52 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekiıii 
Alpaslan Pehlivanlı İhsan Nuri Topkaya 

Ankara Ordu 

Sözcü Kâtip 
A. Reyhan Sakallıoğlu Gökhan Maraş 

Sakarya Kırşehir 

Üye Üye 
Ledin Barlas Kâmil Atesoğulları 

Adana Ankara 
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Üye 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Bursa 

Üye 
Muhittin Kahraman 

Gümüşhane 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Ahmet Ersin 

izmir 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Aytekin Katil 

istanbul 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29 . 5 . 1989 

Esas No. : 1/553 
Karar No. : 79 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak 3.4.1989 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve örihavalesi gereği Adalet Komisyonunca gö
rüşüldükten sonra 4.5.1989 tarihinde Komisyonumuza, havale edilen «Serbest Muhase
becilik ve Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu Tasarısı» Komisyo
numuzun 24.5.1989 - 25.5t1989 tarihlerinde yaptığı 75 ve 76 ncı birleşimlerde Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de ka
tılmasıyla .incelenip, görüşülmüştür. 

Bugüne kadar çeşitli tarihlerde ve hükümetler döneminde hazırlanarak Yüce Mec
lislere sunulmuş olan ve zaman zaman değişik başlıklarla ve fakat aynı amaca yönelik 
olarak hazırlanmış bulunan, «Serbest Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik ve Yeminli 
Malî Müşavirlik Kanunu Tasarısı» ile, maliyenin vergi politikasında önemli yeri olan 
ve yeterli eleman eksikliği dikkate alındığında vergi ziyamı önleyici, mükellef ve ıkamu 
idaresi arasında köprü niteliğinde bir meslek grubunun yasal statüye bağlanması husu
su ana amaç olarak ele alınmıştır. Bu itibarla, Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik, as
lında bir meslek olarak mevcut olan ve fakat kanunî bir çatı altında tarifi yapılmamış 
bulunması nedeniyle yetki ve sorumlulukları da genel çerçevede görülebilen ve hatta 
sorumluluğu yalnız hizmet verdiği mükellefe karşı olan müesseseler durumundadır. 

Tasarı ile; ana amaç olarak ıbu mesleğin tarifi, gerçek durumlarının tespiti, yetki 
ve sorumlulukları, meslekî standartlarının yükseltilmesi, meslek grupları olarak odala
rının kurulabilmesi veyahut ayrı ayrı kurulacak odalar marifetiyle birlik oluşturulma
sı, mesleğin konusu ve meslek mensuplarının taşıyacağı genel ve özel şartlar ile unvan
lar bir sistem içerisinde sıralanmakta, bunun tabiî sonucu olarak yetki ve sorumluluk
lara geniş olarak yer verilmekte, ayrıca, Türk vergi sisteminin bozulmasına mani ol
mak, vergi uyuşmazlıklarını ve vergi kaçalklarmı asgarî düzeye indirmeik ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının vergi denetimi konusundaki ağır yükünü hafifletmek amacıyla 
kamu görevi niteliği taşıyan «Yeminli Malî Müşavirlik» müessesesinin kurulması da 
öngörülmektedir. 

Bu ana başlıklar altında tasarının tümü üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüş
melerde, 

a) Kanunun gerekliliği konusunda hiçbir kuşku olmadığı, ancak çeşitli nedenler
le gecikmiş olmasının kamu maliyesini olumsuz olarak etkilediği, 

b) Ticaret Liseleri ve Maliye Meslek Liseleri mezunlarının yerlerinin iyi tarif 
edilmesi gerektiği, bu hususun, meslek liselerine verilen önemin de bir ifadesi olacağı, 

c) Tasarının Adalet Komisyonunda değiştirilen metninde yer alan «Serbest Mu
hasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik» tanımlarına daha da açıklık 
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getirmek gerektiği, özellikle «Serbest muhasebeciliğin» ayrı olarak ifade edilmesi ve 
buna bağlı olarak «Serbest muhasebeci malî müşavirlik» ve «Yeminli malî müşavirlik» 
düzenlemelerinin yapılmasının yararlı olacağı, 

d) Serbest Muhasebeci Malî Müşavir olabilecekler içinde sayılanlara Türkiye ge
nelinde malî denetim yapan kamu bankalarının malî denetim yapan müfettişleri ile ka
nunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış Bankalar Yeminli Murakıplarının ilave
sinde yarar olduğu, 

e) Tasarıda yer alan «kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış» ibaresinin 
Adalet Komisyonunca «Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi almış» şek
linde değiştirilmiş olması Vergi Usul Kanunu dışında bu yetkiye sahip bulunanları kap
sam dışında bırakmakta ve dolayısıyla aynı yetkiye sahip inceleme elemanları arasın
da hak kaybı yaratacağından, Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi almış 
olanlara ilaveten kanunlarına göre vergi inceleme yetkisi almış olanları da kapsayack 
şetkil'de tasarıdaki düzenlemeye dönülmesinin yerinde olacağı, 

f) Sınav komisyonlarının teşekkülünde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Yüksek Öğ
retim Kurulu ve Birlik temsilcilerinin adil sayıda tesbitinin gerekli olduğu, 

g) Meslek bütünlüğü açısından serbest muhasebecilerin, «Serbest Muhasebeci 
Malî Müşavirlik Odası»na kaydedilmelerinin önemli bir husus olduğu, 

h) Yapılan tariflerde halen bu mesleği yürütmekte olan meslek mensuplarının 
zarar görmemesinin ana hedef olması gerektiği, 

ı) Geçici 3 üncü maddede yer alan Geçici Kurulun teşekkülü ile ilgili seçimde 
Kurul üyelerinin tamamının Bakanlık mensuplarından seçileceği anlamını veren ifa
denin geniş anlamda düşünülmesi gerektiği, seçileceklerin Bakanlık mensuplarından 
olabileceği gibi, Bakanlık dışından da olabileceği veya her iki gruptan seçilecek kişi
lerden de teşekkül edebileceği şeklinde anlaşılması gerektiği, 

j) Belirlenen mesleklerin T.BJM.M. Üyeliği ve Belediye Başkanlığı ile bağdaş
mayacak işlerden sayılması gerektiği, diğer bazı serbest mesleklerle mukayesede aynı 
nitelikte görünse bile, bu mesleğin tarafının devlet olduğu, bu nedenlerle ilgililerinin 
bu görevlerinin devamı süresince, bu unvanları ile faaliyet gösteremeyecekleri şeklinde 
anlaşılması gerektiği; 

Hususları üzerinde görüş ve temennilere Hükümetçe verilen cevaplar ve tamam
layıcı bilgiler ışığında, tasarının tümü Komisyonumuzca da benimsenerek Adalet Ko
misyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin; 1 inci maddesi, «Serbest Muhasebecilik», «Ser
best Muhasebeci Malî Müşavirlik» ve «Yeminli Malî Müşavirlik» kavramlarına açık
lık kazandırmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

2 nci maddesi (A) fıkrasının (c) bendinde yer alan «... beyannameleri mütalâana-
me...» ibaresi, «... Ibeyamnamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek,...» şeklinde 
değiştirilmiş, aynı fıkranın somunda yer alan «folr işyerine hizmet akdi ile bağlı olarak 
yapanlara muhasebeci ve malî müşavir» ibaresi yanlış anlamalara sebebiyet verebile
ceği görüşüyle fıkra metninden çıkarılmıştur. 
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3 üncü maddenin, birinci fıkrası, 1 inci maddede yapılan değişiklik paralelinde 
yeniden düzenlenmiş, ikinci fıkrada yer alan «... meslek mensuplarının, ...» ibaresi me
tinden çıkarılmış «... davranışlarını...» kelimesi «...davranışları...» olarak değiştirilmiştir. 

4 üncü maddesi (d) bendinde yer alan «ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis» 
cezası «affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis» cezası olarak 
değiştirilmiş, «... devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, ...» ibaresi bu cezanın kap
samı içine girmesi nedeniyle metinden çıkarılarak (d) bendi yeniden düzenlenmiştir. 

5inci maddesi (A) fıkrası (c) bendi; Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme 
yetkisi almış olanlara ilaveten, kanunları uyarınca vergi denetimi yetkisini almış olan
lar ile Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankaları müfettişlerini de kap
sayacak şekilde değiştirilmiş, ayrıca bu yetki ile en az üç yıl çalışmış olma şartı da 
metinden çıkarılmıştır. 

6 nci maddesi, (a) bendinde yer alan «Vergi Usul Kanununa göre...» ibaresi' 5 inci 
maddede yapılan değişiktik doğrultusunda «kanunları uyarınca..» şeklinde değiştiril
miştir. 

7 nci maddesi, ikinci fıkrasında öngörülen Sınav Komisyonunun teşekkülü yeni
den düzenlenmiştir. 

8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
9 uncu maddesi, ikinci ve üçüncü fıkraları 5 inci maddede yapılan değişiklik doğ

rultusunda yeniden düzenlenmiştir. 
10 uncu maddesi, «Ancak, bu komisyona Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bir

likten birer üye daha katılır» hükmü, 7 nci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda 
metinden çıkarılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

11 dnci maddesi, ikinci fıkrasında yer alan yemin metni «mestok ahlakı» ibaresi 
eklenmek suretiyle redaksiyona tabi tutulmuştur. 

12 ve 13 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
14 üncü maddesi, ikinci fıkrasında «... serbest muhasebeci müşavirler,...» olarak 

yazılan ibare «... serbest muhasebeci malî müşavirler, ...» olarak düzeltiılmişth. 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir 
45 inci maddesi, ikinci fıkrasında yer alan «... hısım ve akrabalarının..» ibaresi 

«... kan ve sıhrî hısımlarının...» şeklinde değiştirilmiş ayrıca, serbest muhasebecileri 
madde kapsamına alacak şekilde ilaveler yapılarak yeniden düzenlenmiştir. 

46 nci maddesi, üçüncü fıkrası, ücretlerin takvim yılı baz alınarak tespit edilme
sinden hareketle 2 yılda bir hazırlanması öngörülen tarifelerin, yıllık olarak hazırlan
ması amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
48 inci maddesi, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni fıkralar ilave edile

rek, hangi suçlara ne gibi cezaların uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
49 uncu maddesi, ikinci fıkrası yeniden düzenlenerek fıkrada yer t lan «beşyüzbin» 

lira «bir milyon» liraya, «beş milyon» lira «on milyon» liraya çıkarılmış, ayrıca 12/4 
fıkrası hükmü 'için öngörülen cezaya ilaveten altı aydan bir yıla kadar hapis cezası. 
verilebilmesi mümkün kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249) 
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50 nci maddesi birinci fıkrasının (k) bendinin başında yer alan '«Disiplin cezası 
gerektiren fiiller ile bu fiillere uygulanacak disiplin cezaları, bir derece ağır veya hafif 
disiplin cezalarının uygulanacağı 'haller,» ifadesi 48 inci maddede yapılan değişiklik 

t doğrultusunda fıkra metninden çıkarılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları yönetmeliklerin 
ne kadar zaman İçerisinde çıkarılacağı ve nerede yayımlanacağını belirtecek şekilde ye
niden düzenlenmiştir. 

Geçici 1 inci maddesi, birinci fıkrası «1 Mart 1989 tarihi itibariyle;» ve (b) ben
dinde yer alan «Vergi Usul Kanununa göre...» ibaresi «Kanunları uyarınca.,.» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Geçidi 2 nci maddesi, (a) bendi 5 'inci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda 
yeniden düzenlenmiş, dördüncü fıkrada geçen «...Geçidi 3 üncü maddede...» ibaresi 
«...Geçici 4 üncü maddede...» şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici maddelerdeki uygulama sırası dikkate alınarak, 
Geçici 4 üncü madde, Geçici 3 üncü madde olanak ve metnıin (a) bendinin ba

şında yer alan «Vergi Usul Kanununa göre...» ibaresi «Kanunları uyarınca.,» şeklin
de, (c) bendinin sonunda yer alan «...beyannamelerinde ve eklerinde yer alan şifi 
kârları toplamı 10 milyar...» ifadesi «...beyannamelerlje ilgili mükelleflerin bilanço
larının aktif toplamları yıllık ortalaması 10 milyar...» şeklinde, üçüncü fıkrada yer 
alan «...Geçici 3 üncü maddede...» ibaresi «Geçici 4 üncü maddede...» şeklinde de-
ğiştirilrnliştir. 

Geçici 4 üncü maddenin Geçici 3 üncü madde olarak yerinin değiştirilmesi nede
niyle Geçici 3 üncü maddesi, Geçici 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddesi, «...ve 4 üncü maddelere...» ibaresi «... ve 3 üncü maddelere...» 
şeklinde değiştiıülrniştlir. 

Geçici 6, Geçidi 7 ve Geçici 8 ineli maddeler ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 
51 ve 52 nci maddeler aynen, 

Kabul ddikriiştir. 
Metinde yapılan değişiklikler doğrultusunda başlık, «Serbest Muhasebecilik, Ser

best Muhasebeci Mâlî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu Tasarısı» şek
linde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 
Kâtip Üye 

Kadir Pemir 
Konya 

Nihat Türker 
Afyon 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 
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Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Hazım Kutay 
Ankara 

Fenni hlimyeli 
Balıkesir 
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/ Önder Kırlı Mehmet Seven 

Balıkesir Bilecik 
Bazı maddelerine karşıyım 

A. Şamil Kazokoğlu Ünal Akkaya 
Bolu Çorum 

4 ve 45 inci maddeye muhalifim 
Muhalefet şerhim ektedir 

Muzaffer Arıcı Togay Gemalmaz 
Denizli Erzurum 

Mehmet Kahraman Erol Zeytinoğlu 
Erzurum Eskişehir 

Abdulkadir Ateş Abdullah Aykon Doğan 
Gaziantep İsparta 

4f, 7/2, 8, Geçici 4, 5 inci maddelere 
karşıyım 

H. Orhan Ergüder Mehmet Moğultay 
istanbul İstanbul 

İmzada bulunamadı 
Hüsnü Okçuoğlu Reşit Ülker 

İstanbul İstanbul 
4, 9, 45 inci geçici 4 üncü maddeye 12 nci maddede söz hakkım saklıdır 

muhalifim 
Birgen Keleş M. Turan Bay azıt 

İzmir İzmir 
İmzada bulunamadı 4f, 7/2, 8, geçici 4, 5 inci maddelere 

karşıyım 
Şevki Göğüsger Sümer Oral 

Kırşehir Manisa 
Cemal Seymen Mahmut öztürk 

Nevşehir N/ğde 
4, 9,45 geçici 4 üncü maddelere muhalifim Enis Tütüncü 

Şakır Şeker Tekirdağ 
Sivas 4f, 7/2, 8 geçici 4, 5 inci maddelere 

karşıyım 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 
İmzada bulunamadı 

MUHALEFET ŞERHİ 
Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası Anayasfaya aykırıdır. Bir zümreye eşit

lik ilkesine aykırılık ve ayrıcalık tanımaktadır. 
Kanunun 45 inci maddesinde de Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlerin Ticarî şir

ketlerin yönetim kurulu başkanı olma, yönetim kuruluna seçilme hakları kısıtlanmaktadır. 

Bu maddelere karşıyım. Ünal Akkaya 
Çorum 

TiMciyö Büyük Mllet Meclisi (S. Sayısı : 249) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Serbest Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 
Tasarısı 

BlRİNOt BÖLÜM' 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağ
lıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çer
çevesinde denetlemeye, değerlendirmeye (auditing) tabi tutarak gerçek durumu ilgili
lerin ve kamu yönetiminin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî 
standartları gerçekleştirmek üzere, serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik ve ye
minli malî müşavirlik meslekleri ve hizmetleri, Serbest Muhasebeciler ve Malî Mü
şavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları ile Serbest Muhasebeciler ve Malî Mü
şavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinin kunılmasma, teşkilat, faaliyet 
ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir. 

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara «Serbest Muhase
beci ve Malî Müşavir» veya «Yeminli Malî Müşavir» denir. 

Mesleğin konusu 

MADDE 2. — A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu : 
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gere
ğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr - zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer 
belgelerini düzenlemek ve benzerî işleri yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve 
Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu 

Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin 
sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini 
sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mev
zuat çerçevesinde denetlemeye, değerlen
dirmeye (auditiıng) tabi tutarak gerçek 
durumu ilgililerin ve kamu yönetiminin 
istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak 
ve yüksek meslekî standartları gerçekleş
tirmek üzere, serbest muhasebeci malî 
müşavirlik ve yeminli malî müşavirlik 
meslekleri ve hizmetleri, Serbest Muha
sebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî 
Müşavirler Odaları ile Serbest Muhase
beci Malî Müşavirler ve Yemindi Malî 
Müşavirler Odaları Birliğinin kurulması
na, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, or
ganlarının seçimlerine dair esasları düzen
lemektir. 

Bu Kanun hükümlerine göre meslek 
icrasına hak kazananlara «Serbest Mu
hasebeci Malî Müşavir» veya «Yeminli 
Malî Müşavir» denir. 

Mesleğin konusu 

MADDE 2. — A) Muhasebecilik 
ve malî müşavirlik mesleğinin konusu : 

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs 
ve işletmelerin; 

a) Genel kabul görmüş muhasebe 
prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri 
gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase
beci Malî MUşavirlik ve Yeminli Malî 

Müşavirlik Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı, 
işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağ
lıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağ
lamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat 
çerçevesinde denetlemeye, değerlendirme
ye Itaibi tutarak gerçek durumu ilgililerin 
ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız 
bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî 
(standartları gerçekleştirmek üzere, «Ser
best Muhasebecilik», «Serbest Muhasebe
ci Malî Müşavirlik» ve «Yeminli Malî 
Müşavirlik» meslekleri ve hizmetleri ile 
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve 
Yeminli Malî'Müşavtirler Odaları, Serbest 
Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli 
Malî Müşavirler Odaları Birliğinin kurul
masına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, 
organlarının seçimlerine dair esasları dü-
zenleme!ktir< 

Bu kanun hükümlerine göıre meslek 
icrasına hak kazananlara «Serbest Muha
sebeci», «Serbest Muhasebeci Malî Mü
şavir», «Yeminli Malî Müşavir» denir. 

Mesleğin konusu 

MADDE 2. — A) Muhasebecilik ve 
malî müşavirlik mesleğinin konusu : 

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve 
işletmelerin1; 

a) Genel kabul görmüş muhasebe 
prensipleri ve İlgili mevzuat hükümleri ge
reğince, defterlerini tutmak, bilanço, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 249) 
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(Hükümetin Teklifi) 

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, 
malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konular
da müşavirlik yapmak, 

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 
denetim yapmalk, malî tablo ve beyannameleri mütalaaname, rapor ve benzerlerini 
düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak, 

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhase
beci ve malî müşavir, bir işyerine hizmet akdi ile bağlı olarak yapanlara muhasebeci 
ve malî müşavir denir. 

B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu : 
A fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci 

maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır. 
Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu 

açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar. 
Serbest muhasebeci ve malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler; ilgililerin 

isteği veya yetkili idarî merciler ile yargı organlarının resen gerek görmeleri halinde, 
yetkili idarî mercilerde ve yargı organlarında işleriyle ilgili olarak sözlü ve yazılı açık
lamalarda bulunabilirler. .Ancak, yargı organları önünde iddia ve savunma ile ilgili 
temsil yetkisi münhasıran avukatlara aittir, özel kanunlarındaki hükümler ile 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri saklıdır. 

Meslek unvanlarının haksız kullanılması 

MADDE 3. — Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest mu
hasebeci ve malî müşavir veya yeminli malî müşavir unvanlarının veya bu unvan veya 
kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin kul
lanılması yasaktır. 

Odalar, meslek mensuplarının, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışlarını öğrendik
lerinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek mecburiyetindedirler. Cumhuriyet Savcılığın
ca tahkikatın sonucu, odaya ve ilgililere bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ;(S. Sayısı : 249) 



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

kâr - zarar tablosu ve beyannameleri ile 
diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri 
işleri yapmak, 

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, 
geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, fi-
nans, malî mevzuat ve bunların uygula
maları ile ilgili işlerini düzenlemek veya 
bu konularda müşavirlik yapmak, 

c) Yukarıdaki bentte yazılı konular
da, belgelerine dayanılarak, inceleme, 
tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve be
yannameleri mütalaaname, rapor ve ben
zerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik 
ve benzeri! işleri yapmak, 

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine 
bağlı olmaksızın yapanlara, serbest muha
sebeci malî müşavir, bir işyerine hizmet 
akdi ile bağlı olarak yapanlara muhase
beci ve malî müşavir denir. 

B) Yeminli malî müşavirlik meste-. 
ğînin konusu : 

A fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde ya
zılı işleri yapmanın yanında Kanunun 
12 nci maddesine göre çıkartılacak yö
netmelik çerçevesinde tasdik işlerini yap
maktır. 

Yeminli malî müşavirler muhasebe ile 
ilgili defter tutamazlar, muhasebe büro
su açamazlar ve muhasebe bürolarına 
ortak olamazlar. 

Meslek unvanlarının haksız kullanıl
ması 

MADDE 3. — Kanunen kullanmaya 
yetkisi olmayanlar tarafından serbest mu
hasebeci malî müşavir veya yeminli malî 
müşavir unvanlarının veya bu unvan ve
ya kavramlara karışacak veya onlara ben
zer her türlü unvan, ibare veya remizle
rin kullanilması yasaktır. 

Türkiye Büyük Millet M 

(Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul Ettiği 
Metin) 

kâr - zarar tablosu ve beyannameleri ile 
diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri 
işleri yapmak, 

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, ge
liştirmek, işletmecilik, muhasebe, fiinans, 
malî mevzuat ve bunların uygulamaları 
ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu ko
nularda müşavirlik yapmak, 

c) Yukarıdaki bentte yazılı konular
da, belgelerine dayanılarak, inceleme, tah
lil, denetim yapmak, malî tablo ve beyan
namelerle ilgili konularda yazılı görüş 
vermek, rapor ve benzerlerini düzenle
mek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri 
yapmak, 

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine 
bağlı olmaksızın yapanlara serbest muha
sebeci rnalî müşavir denir. 

B) Yeminli malî müşavirlik mesleği
nin konusu: 

A fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde ya
zık işleri yapmanın yanında Kanunun 
12 nci maddesine göre çıkartılacak yönet
melik çerçevesinde tasdik işlerini yapmak
tır. 

YemıinlU malî müşavirler muhasebe ile 
ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu 
açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak 
olamazlar.; 

Meslek unvanlarının haksız kullanıl
ması 

MADDE 3. — Kanunen kullanmaya 
yetkisi olmayanlar tarafından serbest mu
hasebeci, serbest muhasebeci malî müşa
vir, yemini malî müşavir unvanlarının ve
ya bu unvan veya kavramlara karışacak 
veya onlara benzer her türlü unvan, iba
re veya remizlerin kullanılması yasaktır. 

isi ,(Ş. Sayısı : 249) 
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Genel şartlar 

MADDE 4. — Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır : 

a) T. C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci ve malî müşavirler hak
kındaki hüküm saklıdır.) 

b) Medenî ha'kları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, 
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

d) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğ
ramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak veya Devlet sırlarını açığa vurmak, 
vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hükümlü bulun
mamak, 

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olma
mak, 

f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 249) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Odalar, meslek mensuplarının, yuka
rıdaki fıkraya aykırı davranışlarını öğ
rendiklerinde Cumhuriyet Savcılığına bil
dirmek mecburiyetindedirler. Cumhuriyet 
Savcılığınca tahkikatın sonucu, odaya ve 
ilgililere bildirilir. 

Genel şartlar 

MADDE 4. — Meslek mensubu ola
bilmenin genel şartları şunlardır : 

a) T. C. vatandaşı olmak (yabancı 
serbest muhasebeci malî müşavirler hak
kındaki hüküm saklıdır.) 

b) Medenî hakları kullanma ehliye
tine sahip bulunmak. 

c) Kamu haklarından mahrum bu-
ılunmamak. 

d) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis 
veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa 
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, ir
tikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolan
lı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile -istfi-
mal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım sa
tımlara fesat karıştırmak veya Devlet sır
larını açığa vurmak, vergi kaçakçılığı ve
ya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçların
dan dolayı hükümlü bulunmamak. 

e) Ceza veya disiplin soruşturması 
sonucunda memuriyetten çıkarılmış ol
mamak. 

f) Meslek şeref ve haysiyetine uy
mayan durumları bulunmamak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul 
Ettiği Metin) 

Odalar, yukarıdaki fıkraya aykırı dav
ranışları öğrendiklerinde Cumhuriyet Sav
cılığına bildirmek mecburiyetindedirler. 
Cumhuriyet Savcılığınca tahkikatın sonu
cu odaya ve 'ilgililere 'bildirilir. 

Genel şartlar 

MADDE 4. — Meslek mensubu ola
bilmenin genel şartları şunlardır : 

a) T. C. vatandaşı olmak (yabancı 
serbest muhasebeci malî müşavirler hak
kındaki hüküm saklıdır.) 

b) Medenî hakları kullanma ehli
yetine sahip bulunmak. 

c) Kamu halklarından mahrum bu
lunmamak. 

d) Tafcsiirili suçlar hariç olmak üze
re; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis 
veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, 
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar 
ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında 
kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma veya 
Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçak
çılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs 
suçlardan dolayı hüküm giymiş bulun
mamak. 

e) Ceza veya disiplin soruşturması 
sonucunda memuriyetten çıkarılmış ol
mamak. 

f) Meslek şeref ve haysiyetine uy
mayan durumları bulunmamak. 
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Serbest muhasebeci ve malî müşavir olabilmenin özel şartları 

MADDE 5. — Serbest muhasebeci ve malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel 
şartlar aramr. 

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve si
yasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yük
sek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az 
önlisans seviyesinde mezun olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans se
viyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü 
seviyesinde diploma almış olmak, 

b) Staj amacıyla serbest muhasebeci ve malî müşavir veya yeminli malî müşavir 
yanında çalışmış olmak, 

Staj süresi önlisans seviyesinde mezun olanlar için 4 yıl, diğerleri için 2 yıldır. 

c) Serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak. 

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve bu yetki! ile en az üç yıl ça
lışmış olanlardan, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 
10 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 10 yıl 
öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz. 

d) Serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik ruhsatını almış olmak. 

Şu kadar ki, (a) bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde öğrenim gör-
^ müş olanlar, staj şartını yerine getirmiş olmaları halinde, sınav şartı aranmaksızın sa
dece serbest muhasebeci unvanı ile çalışırlar, «Serbest muhasebeci ve malî müşavir» 
unvanım kullanamazlar ve Kanunun 2/A maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
işleri yapamazlar. 
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Metin) 

Serbest muhasebeci malt müşavir ola
bilmenin özel şartları 

MADDE 5. — A) Serbest muhasebe
ci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki 
özel şartlar aranır. 

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 
siyasal bilimler dallarında eğitim veren 
fakülte ve yüksekokullardan veya denk
liği " Yükseköğretim Kurumunca tasdik 
edilmiş yabancı yükseköğretim kurumla
rından en az lisans seviyesinde —mezun 
olmak veya diğer öğretim kurumların
dan lisans seviyesinde mezun olmakla 
beraber bu fıkrada belirtilen bilim dal
larından lisansüstü seviyesinde diploma 
almış olmak. 

b) Staj amacıyla serbest muhasebeci 
' malî müşavir veya yeminli malî müşavir 

yanında itki yıl çalışmış olmak. 
c) Serbest muhasebeci malî müşa

virlik sınavını kazanmış olmak. 

Vergi Usul Kanununa göre vergi in
celeme yetkisi almış ve bu yetki ile en az 
üç yıl çalışmış olanlardan, bu yetkiyi al
dıkları tarihten itibaren Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresi
ni dolduranlar ile (a) bendinde sayılan 
konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya 
görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için 
sınav şartı aranmaz. 

d) Serbest muhasebeci malî müşa
virlik ruhsatını almış olmak. 

iB) Serbest muhasebeci olmanın şart
ları 

A/a bendimde belirtilen konularda 
ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş 
olanlar ile ticaret liseleri ve maliye mes
lek liselerinden mezun olanlar, staj şar
tını yerine getirmiş olmaları halinde, sı-

(Plıan ve Bütçe Komisyonumun Kabul 
Ettiği Metin) 

Serbest muhasebeci malî müşavir 
olabilmenin özel şartları 

MADDE 5. — A) Serbest muhase
beci'malî müşavir olabilmek için aşağı
daki özel şartlar aranır. 

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 
siyasal bilimler dallarında eğitim veren 
fakülte ve yüksekokullardan veya denk
liği Yükseköğretim Kurumunca tasdik 
edilmiş yabancı yükseköğretim kurumla
rından en az lisans seviyesinde mezun 
olmak veya diğer öğretim kurumlarından 
lisans seviyesinde mezun olmakla bera
ber bu fıkrada belirtilen bilim dalların
dan lisansüstü seviyesinde diploma almış 
olmak. 

b) Staj amacıyla serbest muhasebe
ci malî müşavir veya yeminli malî müşa
vir yanında iki yıl çalışmış olmak. 

c) Serbest muhasebeci malî müşavir
lik sınavını kazanmış olmak. 

Türkiye genelinde malî denetim yapan 
kamu bankalarının müfettişleri ile ka
nunları uyarınca vergi inceleme yetkisi 
almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları 

- tarihten itibaren kamu kurum ve kuru
luşlarında 8 yıllık hizmet süresini doldu
ranlar ile (a) bendinde sayılan konularda 
en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi 
olarak çalışmış bulunanlar için sınav şar
tı aranmaz. 

d) Serbest muhasebeci malî müşavir
lik ruhsatını almış olmak. 

B) Serbest muhasebeci olmanın şart
ları 

A/a bendinde belirtilen konularda 
ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş 
olanlar ile ticaret liseleri ve maliye mes
lek liselerinden mezun olanlar, staj şartı-
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Staj süresinden sayılan hizmetler 

MADDE 6. — Aşağıda belirtilen hizmetlerde geçen süreler, staj amacıyla serbest 
muhasebeci ve malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında çalışılmış süre olarak 
kabul edilir. 

a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olarak çalışanların bu yetkiyi 
aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri. 

b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve 
idare edilmesinden veya malî denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde 
geçen süreleri. 

c) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendinde sayılan konularda öğretim üye
si veya görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen süreleri. 

Serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik sınavı 

MADDE 7. — Serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik sınavı Birlik tarafından 
yazılı ve sözlü olarak yapılır. 

Sınav komisyonu; beş üyeden oluşur. Üyelerin ikisi Maliye ve Gümrük Bakan
lığını temsil eder; diğer iki üye Yüksek Öğretim Kurumunca teklif edilecek dört aday 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 249) 



— 31 — 

(Adalet Komıiısyonunun Kabuıî Ettiği 
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nav şartı aranmaksızın sadece serbest 
muhasebeci unvanı ile çalışırlar, «Serbest 
muhasebeci malıi, müşavir» unvanını kul
lanamazlar ve Kanunun 2/A maddesinin 
>(b) ve ı(c) bentlerinde belirtilen işleri yapa
mazlar. Staj süresi ön lisans seviyesinde 
mezun olanlar için 4 yıl, ticaret liselerin
den ve maliye meslek liselerinden mezun 
olanlar için 6 yıldır. 

Staj süresinden sayılan hizmetler 

MADDE 6. — Aşağıda belirtilen hiz
metlerde geçen süreler, staj amacıyla ser
best muhasebeci malî müşavir veya ye
minli malî müşavir yanında çalışılmış 
süre olarak kabul edilir. 

a) Vergi Usul Kanununa göre ver
gi incelemesine yetkili olarak çalışanla
rın bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hiz
metinde geçen süreleri. 

b) Kamu kuruluşlarının veya bilan
ço esasında defter tutan özel kuruluşla
rın muhasebe birimlerinde birinci dere
ce imza yetkisini haiz, muhasebenin fii
len sevk ve idare edilmesinden veya malî 
denetiminden sorumlu bulunanların bu 
hizmetlerinde geçen süreleri. 

c) Bu kanunun 5 inci maddesinin 
A/a bendinde sayılan konularda öğre
tim üyesi veya görevlisi olarak çalışanla
rın bu görevlerde geçen süreleri. 

Serbest muhasebeci malî müşavirlik 
sınavı 

MADDE 7. — Serbest muhasebeci 
malî müşavirlik sınavı Birlik tarafından 
yazılı olarak yapılır. 

Sınav komisyonu; beş üyeden oluşur. 
Üyelerin ikisi Maliye ve Gümrük Ba-

(Plıan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

nı yerine getlirmiş olmaları halinde, sınav 
şartı aranmaksızın sadece serbest mu
hasöbeci unvanı Jile çalışırlar. «Serbest 
muhasebeci malî müşavir» unvanım kul
lanamazlar ve Kanunun 2/A maddesinin 
(b) ve (c) bentlerinde beliırtüen işleri ya
pamazlar. Staj süresi ön lisans seviyesin
de mezun olanlar için 4 yıl, ticaret lise
lerinden ve maliye meslek liselerinden 
mezun olanlar için 6 yıldır. 

Staj süresinden sayılan hizmetler 

MADDE 6. — Aşağıda belirtilen hiz
metlerde geçen süreler, staj amacıyla ser
best muhasebeci malî müşavir veya ye
minli malî müşavir yanında çalışılmış 
süre olarak kabul edilir. 

a) Kanunları uyarınca vergi ince
lemesine yetkili olarak çalışanların bu 
yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde 
geçen süreleri. 

;b) Kamu kuruluşlarının veya bilan
ço esasında defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece im
za yetkisini haiz, muhasebenin fiilen 
sevk ve idare edilmesinden veya malî de
netimlinden sorumlu bulunanların bu hiz
metlerinde geçen süreleri. 

c) Bu Kanunun 5 inci maddesinin 
A/a bendinde sayılan konularda öğretim 
üyesi veya görevlisi olarak çalışanların 
bu görevlerde geçen süreleri. 

Serbest muhasebeci malî müşavirlik 
sınavı 

MADDE 7. — Serbest muhasebeci 
malî müşavirlik sınavı Birlik tarafından 
yazılı olarak yapılır. 

Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur. 
Üyelerin 2'si Maliye ve Gümrük Bakan-
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arasından, beşinci üye ise Birlikçe teklif edilecek iki üye arasından. Maliye ve Güm
rük Bakanı tarafından seçilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanı göstealen adayların yerine yeni adayların teklif edil
mesini isteyebilir. 

Sınav komisyonu üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, mu
hasebe, işletme, bankacılık, idarî bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviye
sinde mezun olmaları ve bu konularda onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim 
üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır. 

Yabancı serbest muhasebeci ve malî müşavirler 

MADDE 8. — Serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğini resmen dü
zenlemiş olan yabancı bir devletin ta'biyetinde'ki kişilerin, T. C. tabiyetindeki serbest 
muhasebeci ve malî müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla, kendi memle
ketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2 nci madde kapsamına giren hizmetleri, 
karşılıklılık şartı ile sefbest muhasebeci ve malî müşavir unvanı altında Türkiye'de 
de yapmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile 
izin verilebilir. • 

Yeminli malî müşavir olabilmenin özel şartları 

MADDE 9. — Yeminli malî müşavir olabilmek için : 
a) En az 12 yıl serbest muhasebeci ve malî müşavirlik yapmış olmak, 
b) Yeminli malî müşavirlik sınavmı vermiş olmak, 
c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak, 

. Şartları aranır, 
Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi 

aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hu-
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Metin), 

kanlığını temsil eder; diğer iki üye Yük
seköğretim kurulunca teklif edliılecek 
dört aday arasından, beşinci üye ise bir
likçe teklif edilecek iki üye arasından 
Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından se
çilir. 

Sınav komisyon üyeliklerine aday gös-
teniıilecekleiıin; hukuk, 'iktisat, maliye, mu
hasebe, işletme, bankacılık, idarî bilim
ler dallarından lisans veya lisans üstü sevi
yesinde mezun olmaları ve bu konular
da onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre 
öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış 
bulunmaları şarttır. 

Yabancı serbest muhasebeci malî mü
şavirler 

MADDE 8. — Serbest muhasebeci 
malî müşavirlik mesleğini resmen düzen
lemiş olan yabancı bir devletin tabiye-
tindeki kişilerin, T.C. tabiyetindeki ser
best muhasebeci malî müşavirliklerde 
aranan nitelikleri taşımak şartıyla, ken
di memleketlerinde elde etmiş oldukları 
haklardan 2 nci madde kapsamına giren 
hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest 
muhasebeci malî müşavir unvanı altında 
Türkiye'de de yapmalarına Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Baş
bakanın onayı ile izin verilebilir. 

Yeminli malî müşavir olabilmenin 
özel şartları 

MADDE 9. — Yeminli malî müşavir 
olabilmek için : 

a) En. az 10 yıl serbest muhasebe
ci malî müşavirlik yapmış olmak, 

b) Yeminli malî müşavirlik sınavını 
vermiş olmak, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

lığım temsil eder. Diğer 3 üye Yüksek 
Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 
aday arasından diğer 2 üye 'ise Birlikçe 
teklif edilecek 4 üye arasından Maliye 
ve Gümrük Bakanı tarafından seçilir, 

Sınav komisyon üyeliklerine aday gös
terileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, mu
hasebe, işletme, bankacılık, idarî bilimler 
dallarından lisans veya lisansüstü seviye
sinde mezun olmaları ve bu konularda 
onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre 
öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış 
bulunmaları şarttır. 

Yabancı serbest muhasebeci malî mü
şavirler 

MADDE 8. — Serbest muhasebeci 
malî müşavirlik mesleğini resmen dü
zenlemiş olan yabancı bir devletin tabi
yetindeki kişilerin, T. C. tabiyetindeki 
serbest muhasebeci malî müşavirliklerde 
aranan nitelikleri taşımak şartıyla, kendi 
memleketlerinde elde etmiş oldukları hak
lardan 2 nci madde kapsamına giren 
hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest 
muhasebeci malî müşavir unvanı altında 
Türkiye'de de yapmalarına Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Baş
bakanın onayı ile izin verilebilir. 

Yeminli malî müşavir olabilmenin özel 
şartları 

MADDE 9. — Yeminli malî müşavir 
olabilmek için : 

a) En az 10 yıl serbest muhasebeci 
malî müşavirlik yapmış olmak, 

b) Yeminli malî müşavirlik sınavını 
vermiş otaıak, 
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kuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler 
dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen sü
releri, serbest muhasebeci ve malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. 

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve meslekî yeterlilik sınavını ver
miş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanını almış bulunanlar için 
sınav şartı aranmaz, 

Yeminli malî müşavirlik sınavı 

MADDE 10. — Yeminli malî müşavirlik sınavı bu Kanunun 7 nci maddesinde 
belirtilen komisyon tarafından yapılır. Ancak, bu komisyona Malilye ve Gümrük Ba
kanlığı ile Birlikten birer üye daha katılır. 

Yemin 

MADDE 11. — Yeminli malî müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine 
fiilen başlamadan önce, Asliye Ticaret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde yemin 
ederler. 

«Yeminlli malî müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti1 olduğunu bilerek, Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına ve meslekî kurallara uyacağıma, mesleğimi tam bir bağım
sızlık, tarafsızlikla ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve 
özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzenine yemin ederim.» 
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(Adallet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin), 

c) Yeminlıi malî müşavir ruhsatını 
almış olmak, 

şartları aranır. 
Şu kadar ki, Vergi Usul Kanununa 

göre vergi inceleme yetkisi almış olan
ların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itiba
ren kamu kurum ve kuruluşlarında ge
çen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, 
maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, 
kamu yönetimi ve siyasalı bilimler dal
larında öğretim üyeliği veya görevliliği 
yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen 
süreleri, serbest muhasebeci malî müşa
virlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. 

Vergi Usul Kanununa göre vergi in
celeme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik 
sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sa
yılan konularında profesörlük unvanı al
mış bulunanlar için sınay şartı aranmaz. 

Yeminli malt müşavirlik sınavı 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yemin 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plian ve Bütçe Komisyonumun Kabul 
Ettiği Metin) 

c) Yeminli malî müşavir ruhsatını 
almış olmak, 

Şartlan aranır. 
Şu kadar ki, kanunları uyarınca ver

gi inceleme yetkisi almış olanların, bu 
yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu 
kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet 
süreleri ile hukuk, iktisat, maıliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 
siyasal bilimler dallarında öğretim üye
liği veya görevliliği yapmış olanların bu 
hizmetlerinde geçen süreleri, serbest mu
hasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre 
olarak kabul edülr. 

Kanunları uyarınca vergi inceleme 
yetkisi almış ve meslekî yeterlilik sınavı
nı vermiş olanlar ile yukarıdaki sayılan 
konularda profesörlük unvanı almış bu
lunanlar için sınav şartı aranmaz. 

Yeminli malî müşavirlik sınavı 

MADDE 10. — Yeminli malî müşa
virlik sınavı bu Kanunun 7 nci madde
sinde belirtilen komisyon tarafından ya
pılır. 

Yemin 

MADDE 11. — Yeminli malî müşa
virlik mesleğine kabul edilenler, görev
lerine fiilen başlamadan önce, Asliye Ti
caret Matı'kemesinde aşağıda yazılı şe
kilde yemün ederler. 

«Yeminli malî müşavirlik mesleğinin, 
bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlarına, meslekî 
kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, 
mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık 
ve dürüstlükle yerine getireceğime, üze
rime aldığım işleri dikkat ve özenle yapa
cağıma, namusum ve şerefim üzerine ye
min ederim» 
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Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk 

MADDE 12. — Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların 
teşebbüs ve istetmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, 
muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim 
standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. 

Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ili tasdike 
ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ci
roları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevi
leri le bölgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş malî 
tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdiğin kapsamı ölçüsünde incelen
miş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan, 
teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar 
saklıdır. 

Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar .Yap: 

tıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa 
uğratılan vergilerin ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu 
olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri ra
porda açıkça belirtirler. 

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer ka
nunlardaki sorumlulukları saklıdır. 
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Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk 

MADDE 12. — Yeminli malî müşa
virler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunla
rın teşebbüs ve işletmelerinin malî tab
lolarının ve beyannamelerinin mevzuat 
hükümleri, muhasebe prensipleri ile mu
hasebe standartlarına uygunluğunu ve 
hesapların denetim standartlarına göre 
incelediğini tasdik ederler. 

Yeminli malî müşavirlerin tasdik 
edecekleri belgeler, tasdik konuları ile 
tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve 
tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kol
ları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlem
leri, ithalat ve ihracatları, yatırımın mik
tarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edi
leceği merciler esas alınmak suretiyle Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak 
Yönetmeliklerle belirlenir. 

Kanunları gereğince, kamu kurum 
ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş 
malî tablolar, kamu idaresinin yetkili 
memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsün
de incelenmiş bir belge olarak kabul edi
lir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu ida
resine tanınan teftiş ve inceleme yetkile
rinin kullanılmasına ve gerektiğinde tek
rarına ait hususlar saklıdır. 

Yeminli malî müşavirler yaptıkları 
tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 
Yaptıkları tasdikin doğru olmaması ha
linde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak 
üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesi
lecek cezalardan mükellefle birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olurlar. Yeminli Malî Müşavirler yap
tıkları tasdikin kapsamını düzenleyecek
leri raporda açıkça belirtirler. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
'Ettiği Metin) 

Tasdik ve tasdikten doğan sorum
luluk 

MADDE \% — Yeminli malî müşa
virler gerçek ve) tüzelkişilerin veya bun
ların teşebbüs ve işletmelerinin malî tab
lalarının ve 'beyaımamelerıiımin mevzuat 
hükümleri, muhasebe prensipleri ile mu
hasebe standartlarına uygunluğunu ve 
hesapların denetim; standartlarına göre 
incelediğini tasdik ederler. 

Yeminli malî müşavirlerin tasdik ede
cekleri belgeler, tasdik konulan ile1 tas
dike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve 
tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş 
kolan ve ciroları, döviz kazandırıcı iş
lemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın 
miktarları ve nevileri ile 'belgelerin ib
raz edileceği merciler esas alınmak su
retiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Kanunları gereğince, kamu' kurum 
ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş 
malî tablolar, kamu idaresinin yetkili 
memurlarınca, tasdik kapsamı ölçüsün
de incelenmiş bir beliğe olarak kabul edi
lir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu ida
resine tanınan teftiş ve inceleme yetkile
rinin kuManllmasuna ve gerektiğinde tek
rarına ait hususlar saklıdır. 

Yeminli malî müşavirler yaptıkları 
tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 
Yaptıkları tasdikin doğru olmaması ha
linde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak 
üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve ke
silecek cezalardan mükellefle birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olur
lar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları 
tasdikin kapsamını düzenleyecekleri ra
porda açıkça bdirtirier., 
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Meslekle ilgili konularda çalıştırılmayacak olanlar 

MADDE 13. — Meslek mensupları, kişisel veya ortak bürolarında 4 üncü mad
dede belirtilen nitelikleri taşımayanlar ile mesleği yapmaları yasaklananları çalıştıra
mayacakları gibi, bunlarla her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili işbirliği 
yapamazlar. 

ÎKlNCİ BÖLÜM 

Serbest Muhasebeciler ve Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları 

Odalar, nitelikleri ve faaliyet sınırı 

MADDE 14. — Serbest muhasebeciler ve malî müşavirler ve yeminli malî müşa
virlerin odaları ayrı ayrı kurulur. Seribest muhasebeciler ve malî müşavirler ve yeminli 
malî müşavirler odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ih
tiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu'mesleklerin genel men
faatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş 
sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, üzere meslek disip
lini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu nite
liğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Bu Kanunda kullanılan oda deyimi, ayrı ayrı kurulacak olan, serbest muhasebe
ciler ve müşavirler, yeminli malî müşavirler odalarını ifade eder. 

Odalar kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet göstere
mezler, kendilerine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlaı, siyasî partiler, sen
dikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, siyasî partilere maddî yardım yapa
mazlar, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî 
idarelerin seçimlerinde, belli adayları destekleyemezler. 
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Metin) 

Bu Kanun hükümlerine göre meslek 
icra edenlerin vergi kanunları ve diğer 
kanunlardaki sorumlulukları saklıdır. 

Meslekle ilgili konularda çalıştırılma
yacak olanlar 

MADDE 13. — Meslek mensupları, 
kişisel veya ortak bürolarında mesleği 
yapmaları yasaklananları çalıştıramaya
cakları gibi, bunlarla her ne şekilde olur
sa olsun meslekleri ile ilgili işbirliği ya
pamazlar. 

M N C Î BÖUÜM 

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve 
Yeminli Malî Müşavirler Odaları 

Odalar* nitelikleri ve faaliyet sınırı 

MADDE 14. — Serbest muhasebeci 
mailî müşavirler ve yeminli malî müşa
virlerin odaları ayrı ayrı kurulur. Ser-
besıt muhasebeci malî müşavirler ve ye
minli malî müşavirler odaları, bu Kanun
da yazılı esaslar uyarınca meslek mensup
larınım ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mes
leklerin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensupla
rının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâ
kim kılmak, üzere meslek disiplini ve 
ahlakım korumak maksadıyla kurulan, 
tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteli
ğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Bu Kanunda kullanılanı oda deyimi, 
ayrı ayrı kurulacak olan, serbest muha
sebeci müşavirler, yemini malî müşavir
ler odalarını ifade eder. 

Odalar kuruluş amaçları ve kanunda 
belirtilenler dışında hiçbir faaliyet göste-

(Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul 
Ettiği Metin) 

Bu Kanun hükümlerine göre meslek 
icra edenlerin vergi kanunları ve diğer 
kanunlardaki sorumlulukları saklıdır. 

Meslekle ilgili konularda çalıştırılma
yacak olanlar 

IMADDE 13. — Meslek mensupları, 
kişisel veya ortak bürolarında mesleği 
yapmaları yasaklananları çalıştıramaya
cakları gibi, bunlarla her ne şekilde olur
sa olsun meslekleri ile igilü işbirliği ya
pamazlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve 
Yeminli iMalî Müşavirler Odaları 

Odalar^ nitelikleri ve faaliyet sınırı 

IMADDE 14. — Serbest muhasebeci 
mal müşavirler ve yeminli malî müşavir
lerin odaları ayrı ayrı kurulur. Serbest 
muhasebeci malî müşavıirler ve yemiinlli 
mal! müşavıirler odaları, bu Kanunda ya
zılı esaslar uyarınca meslek mensupla
rının ihtiyaçlarııu karşılamak, meslekî 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu meslek
lerim genel menfaatijere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensupla
rının htirbirleriylıe ve iş sahipleri ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim 
kılmak üzere meslek disiplinli ve ahla
kını korumak maksadıyla kurulan, tüzel
kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarıdır. 

Bu Kanunda kullanılan oda deyimi, 
ayrı ayrı kurulacak olan, serbest muha
sebeci malî müşavirler, yeminli malî mü
şavirler odalarını ifade eder. 

lOdaıIar kuruluş amaçları ve Kanun
da 'belirtilenler dışında hiçbir faaliyet 
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ödatarın kurutuşu 

MADDE 15. — Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 25 meslek men
subu bulunan il merkezlerinde bir oda 'kurulur. Ayrı ayrı kurulan serbest muhasebe
ciler ve malî müşavirler ve yeminli malî müşavirler odaları, bulundukları ilin adıyla 
anılır. 

Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve oda kurulamayan yerlerin en yakın 
odaya bağlanmasına veya bölge odaları kurulmasına Birlikçe karar verilir. Bu karar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 

Odalar kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Odalara üye olmayan meslek mensupları meslekî faaliyette bulunamazlar. 
14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasaklara uymayan odaların so

rumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine 
Adalet Bakanlığının, Maliye ve Gümrük Bakanlığının teklifine dayanarak Veya doğ
rudan doğruya isteği uyarınca bu kuruluşların bulundukları yer Cumhuriyet Savcılı
ğının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir. Yar
gılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece beşinci fıkrada yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde 
kararda ayrıca, görevlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı usullere göre se
çecek organları toplamak üzere, Oda Yönetim Kurulu Jçin Oda Genel Kurulu üyeleri 
arasından, Birlik Yönetim Kurulu için Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından beş kişi 
de görevlendirilir. Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuç
landırılır. Görevlendirilen bu beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son 
verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra 
hükmüne göre seçilecek yenil organlar eski organların görev sürelerini tamamlarlar. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının bu Kanun uyarınca oda organlarının işlemleri 
hakkında onay mercii olarak verdiği kararlan görevli oda organları aynen yerine ge
tirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını, idarî yargı merciinin yürütmenin durdu-
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remezler, kendilerine kanunla verilen gö
revlerin yerine getirilmesiyle ilgili olma
yan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen
leyemezler, siyasetle uğraşamazlar, siya
sî partiler, sendikalar ve 'demeklerle or
tak hareket edemezler, siyasî partilere 
maddî yardım yapamazlar, onlarla siyasî 
ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, 
milletvekili ve mahallî idarelerin seçim
lerinde, belli adayları destekleyemezler. 

Odaların kuruluşu 

MADDE 15. — B'ötgesi içinde ken
di mesleği konusunda en az 25 meslek 
mensubu bulunan il merkezlerinde bir 
oda kurulur. Ayrı ayrı kurulan serbest 
muhasebeci malî müşavirler ve yeminli 
malî müşavirler odaları, bulundukları 
ilin adıyla anılır. 

Yeteri, sayıda meslek mensubu bu-
luınmayan ve oda kurulamayan yerlerin 
en yakın odaya bağlanmasına veya böl
ge odaları kurulmasına Birlikçe karar ve
rilir. Bu karar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına bildirilir. 

Odalar, kuruluşların Birlik Yönetim 
Kurulu aracılığıyla Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına bildirmekle tüzelkişilik kaza
nırlar. 

Odalara üye olmayan meslek mensup
ları meslekî faaliyette bulunamazlar. 

14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen yasaklara uymayan odaların 
sorumlu organlarının görevlerine son ve
rilmesine ve yerlerine yenilerinin seçil
mesine Adalet Bakanlığının, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının teklifine dayana
rak veya doğrudan doğruya isteği uya
rınca bu kuuriüşların bulundukları yer 
Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

gösteremezler, kendilerine Kanunla ve
rilen görevlerin yerine getirilmesiyle il
gili olmayan toplantı ve gösteri yürüyü
şü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamaz
lar, siyasî partiler, sendikalar ve dernek
lerle ortak hareket edemezler, siyasi par
tilere maddî yardım yapamazlar, on
larla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulu
namazlar, milletvekili ve mahallî idare
lerin seçimlerinde, 'belli adayları des-
itekleyemezlerg 

Odaların kuruluşu 

MADDE 15. — 'Bölgesi içinde kendi 
mesleği konusunda en az 25 meslek men
subu 'bulunan il merkezlerinde bir oda 
kurulur. Ayrı ayrı kurulan serbest muha
sebeci malî müşavirler ve yeminli malî 
müşavirler odaları, bulundukları ilin 

adıyla anılır. 
Yeterli sayıda meslek mensubu bu

lunmayan ve oda kurulamayan yerlerin 
en yakın odaya bağlanmasına veya böl
ge odaları kurulmasına 'Birlikçe karar 
verilir. Bu karar Maliye ve1 Gümrük Ba
kanlığına bildirilir. "~ 

Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim 
Kurulu aracılığıyla Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına bildirmekle tüzelkişilik kaza
nırlar. 

Odalara üye olmayan meslek mensup
ları meslekî faaliyette bulunamazlar. 

14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen yasaklara uymayan odaların so
rumlu organlarının görevlerine son veril
mesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesi
ne Adalet Bakanlığının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının teklifine dayanarak ve
ya doğrudan doğruya isteği uyarınca bu 
kuruluşların bulundukları yer Cumhuri
yet Savcılığının açacağı dava üzerine 
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rulmasına veya esasına ait kararı veya kanunî bir sebep ölmalksızın yerine getirmeyen 
veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun mecburî kıl
dığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen oda organları hakkında 
da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. 
Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı cezaî sorumlulukları sak
lıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan 
tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü
ğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel nite
liklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bu
lunan hallerde valiler seçilmiş oda organlarını geçici olarak görevden uzaklaştı-
rabilirler. Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde dördün
cü fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kararı
nın yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını 
en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece 
karar verilmesi hailinde beşinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri oda genel kurulu hak
kında uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 0. Sayısı : 249) 
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(Adalet Komisyonunun Kabulü Ettiği 
Metini) 

üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mah
kemesince Ikaraır verilir. Yargılama basit 
usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde 
Sonuçlandırılır. 

- Mahkemece beşinci fıkrada yazılı 
organların görevlerine son verilmesi ha
linde kararda ayrıca, görevlerine son ve
rilen organları bu Kanunda yazılı usul
lere göre seçecek organları toplamak üze
re, Oda Yönetim Kurulu için Oda Ge
nel Kurulu üyeleri arasından» Birlik Yö
netim Kurulu için Birlik Genel Kurulu 
üyeleri arasından beş kişi de görevlen
dirilir. Seçim, görevlendirilen bu beş ki
şi tarafından bir ay içinde sonuçlandırı
lır H Görevlendirilen bu 'beş kişi bu fıkrada 
yazılı süre içinde görevlerine son veri
len organlar gibi görevli ve yetkili olup 
aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra 
hükmüne göre seçilecek yeni organlar es
ki organların görev sürelerini tamamlar
lar^ 

'Maliye ve Gümrük Bakanlığının bu 
Kanun uyarınoa Oda organlarının işlem
leri hakkında onay mercii olarak verdi
ği kararları görevli Oda organları aynen 
yerine getirmekle yükümlüdürler. Ba
kanlık kararını, idarî yargı merciinin yü
rütmenin durdurulmasına veya esasına ait 
kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın 
yerine getirmeyen veya eski kararda di
renme niteliğinde yeni bir karar veren 
veya kanunun mecburî kıldığı işlemleri 
Bakanlığın uyarısına rağmen yerine ge
tirmeyen oda organları hakkında da yu
karıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organların 
yerine en geç bir ay içerisinde yenileri 
seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini 
tamamlarlar. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince 
karar verilir. Yargılama basit usule gö
re yapılır ve en geç üç ay içinde sonuç
landırılır. 

Mahkemece 'beşinci fıkrada yazılı or
ganların görevlerine son verilmesi ha
linde kararda ayrıca, görevlerine son 
verilen organları bu Kanunda yazılı 
usullere göre seçecek organları topla
mak üzere, Oda Yönetim Kurulu için Oda 
Genel Kurul üyeleri arasından, Birlik Yö
netim Kurulu için Birlik Genel Kurulu 
üyeleri arasından beş kişi de görevlen
dirilir. Seçim, görevlendirilen bu beş kişi 
tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. 
Görevlendirilen bu beş kişi bu fıkrada ya
zılı süre içinde görevlerine son verilen or
ganlar gibi görevli ve yetkili olup aynı 
şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne 
göre seçilecek yeni organlar eski organ
ların görev sürelerini tamamlarlar. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının bu 
Kanun uyarınca Oda organlarının işlem
leri hakkında onay mercii olarak ver
diği kararları görevli oda organları aynen 
yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakan
lık kararını, idarî yargı merciinin yürüt
menin durdurulmasına veya esasına ait 
kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın 
yerine getirmeyen veya eski kararda di
renme niteliğinde yeni bir karar veren ve
ya kanunun mecburî kıldığı işlemleri Ba
kanlığın uyarısına rağmen yerine getirme
yen oda organları hakkında da yukarıda
ki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organların ye
rine en geç bir ay içerisinde yenileri se
çilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini ta
mamlarlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 249) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Odaların gelirleri -

MADDE 16. — Odaların gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Odaya giriş ücreti, 
b) Yıllık üye aidatları, 
c) Yardım ve bağışlar, 
d) Çeşitli gelirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249) 
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(Adalet Komıisyıonunun Kabuî Ettiği 
Metin) 

Görevlerine son verilen organ üye
lerinim kanunda yazılı cezaî sorumluluk
ları saklıdır. Bu organların yukarıdaki 
fıkra gereğince görevlerine son verilme
sine sebep olan tasarrufları hükümsüz
dür. 

Türk Devletinin varlık ve bağım
sızlığının, ülkenin ve (milletin bölünmez 
bütünlüğünün, toplumun huzurunun ko
runması ve Devletin Anayasada belirti
len temel niteliklerini tehdit edici faali
yetlerin önlenmesi bakımından gecikme
sinde sakınca bulunan halterde valiler se
çilmiş oda organlarını geçici olaralk 
görevden uzaiklaştırabilirler. Görevden 
uzalklaştırma kararı, dayanakları ile bir
likte üç gün içinde dördüncü fıkrada 
sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mah
keme görevden uzaklaştırma kararının 
yerinde olup olmadığını dosya üzerinde 
inceleyerek bu konudaki kesin kararını 
en geç on gün içinde verir. Görevden 
uzaJklaışıtırmanın yerinde olduğuna mah
kemece karar verilmesi hallinde beşinci 
fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzak
laştırma hükümleri oda genel kurulu 
hakkında uygulanmaz. 

Odaların gelirleri 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştıir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul 
Ettiği Metin) 

Görevlerine son verilen organ üyele
rinin kanunda yazılı cezaî sorumluluk
ları saklıdır. Bu organların yukarıdaki 
fıkra gereğince görevlerine son verilme
sine sebep olan tasarrufları hükümsüz
dür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsız
lığının, ülkenin ve milletin bölünmez 
bütünlüğünün, toplumun huzurunun ko
runması ve Devletin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerini tehdit edici faaliyetle
rin önlenmesi baikımından gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde valiler seçilmiş 
oda organlarını geçici olarak görevden 
uzaklaştırabilirler. Görevden uzaklaştırma 
kararı, dayanakları ile birlikte üç gün 
içinde dördüncü fıkrada sözü edilen mah
kemeye bildirilir. Mahkeme görevden 
uzaklaştırma kararının yerinde olup ol
madığını dosya üzerinde inceleyerek t>n 
konudaki kesin kararını en geç on gün 
içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın ye
rinde olduğuna mahkemece karar veril
mesi halinde beşinci fıkra hükümleri uy
gulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzak" 
laştırma hükümleri oda genel kurulu hak
kında uygulanmaz. 

Odaların gelirleri 

MADDE 16. — Odaların gelirleri aşa
ğıda gösterilmiştir. 

a) Odaya giriş ücreti, 
b) Yıllık üye aidatları, 
c) Yardım ve bağışlar, 
d) Çeşitli gelirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Odaların organları 

MADDE 17. — Odaların organları aşağıda gösteri İmiştir. 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Disiplin Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu. 

Oda Genel Kurulunun teşekkülü 

MADDE 18. — Genel Kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bü
tün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir. 

Oda Genel Kumlunun görevleri 

MADDE 19. — Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi işin gereken karar ve tedbirleri al

mak, 
b) Oda Yönetim Kurulu; Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Bir

lik temsilcilerini! seçmek, 
c) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların sa

tılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
d) Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak, 
e) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu meslekî kararlar alınması konusun

da Birliğe tekliflerde bulunmalk, 
f) Yıllık bütçeyi ve kesinhesapları tasdik etmek, 
g) Yönetim Kurulunu ibra etmek gerektiğinde sorumlu görülenler hakkımda di

siplin soruşturmasına karar vermek, 
h) Odaya yazılacak adayların giriş ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık 

aidatlarını tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek, 
i) Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek, 
j) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin tek

lifi üzerine inceleyip karara bağlamak, 
k) Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 
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(Adalet Komisyonunun KabuS Ettiği 
Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Odanın organları 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Odaların organları 

MADDE 17. — Odaların organları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Disiplin Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu. 

Oda Genel Kurulunun teşekkülü 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Oda Genel Kurulunun görevleri 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Oda Genel Kurulunun teşekkülü 

MADDE 18. — Genel Kurul, Odanın 
en yüksek organı olup odaya kayıtlı bü
tün meslek mensuplarımın katılmasıyla 
meydana gelir. 

Oda Genel Kurulunun görevleri 

MADDE 19. — Genel Kurulun gö
revleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Odaların amaçlarının gerçekleşti
rilmesi için gereken karar ve tedbirleri. 
almak, 

b) Oda Yönetim Kurulu; Disiplin 
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile 
Birlik temsilcilerini seçmek, 

c) Oda için gerekli taşınmazların sa
tın alınması veya mevcut taşınmazların 
satılması hususunda Yönetim Kuruluna 
yetki vermek, 

d) Yönetim Kurulunca yapılacak 
teklifleri incelemek ve karara bağlamak, 

e) Meslek mensuplarınca uyulması 
zorunlu meslekî kararlar alınması konu
sunda Birliğe tekliflerde bulunmak, 

f) Yıllık bütçeyi ve kesinhesapları 
tasdik etmek, 

g) Yönetim Kurulunu ibra etmek ge
rektiğinde sorumlu görülenler hakkında 
disiplin soruşturmasına karar vermek, 

TiMciye Büyük Millet MeoM |(Ş. Sayısı : 249) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Oda Genel Kurul toplantısı 

MADDE 20. — Genel Kurul yılda bir defa Mayıs ayının içinde başkanın da
veti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri 
yapmak üzere toplanır. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu gerekli gördüğü 
hallerde Genel' Kurulu toplantıya çağırabilir. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odaya kayıtlı üyelerin /beşte birinin görüşme ko
nularını belirten yazılı talebi ile en geç 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağır
mak zorundadır. 

Genel Kurul toplantısına1, odaya kayıtlı üyeler yazı ile çağırılır. Çağın mektu
bunun topllanıtı gününden en az 10 gün önce taahhütlü olarak postaya veriiımiş veya 
üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Davetiyede toplantının yeri, günü ve saati ile 
ıgündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplan
tının yeri, günü ve saati ile gündemi yazılır. 

Oda Geneli Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, tik toplantıda 
yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci 
toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyeleri
nin toplamının iki katından aşağı olamaz. 

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarunda ilk iş olarak top
lantıya bir başkan, bir başkan vekili ile iki kâltip üyeden kurulu bir başkanlık divanı 
seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça işarı oyla yapılır 
ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. 
Oda Yönetim- Kurulu [Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık 

divanına seçilemezler. 

Türkiye Büyük M'illiet Meclisli (S. Sayısı : 249) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Metin) Ettiği Metin) 

h) Odaya yazılacak adayların giriş 
ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık 
aidatlarını tespit etmek ve bunların öde
neceği tarihleri belirlemek, 

i) Oda Yönetim Kurulunun çalışma 
raporunu incelemek, kabul etmek, 

j) Odanın görevlerine giren diğer iş
leri gündeme dayanılarak veya üyelerin 
teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak, 

k) Kanunlarla verilmiş diğer görev
leri yapmak. 

Oda Genel Kurul toplantısı Oda Genel Kurul toplantısı 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci MADDE 20, — Genel Kurul yılda 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul bir defa Mayıs ayının içinde başkanın 
edilmiştir. daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki di

ğer maddeleri görüşmek ve gereken se
çimleri yapmak üzere toplanır. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yö
netim veya Denetleme Kurulu gerekli 
gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantı
ya çağırabilir. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Oda
ya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme 
konularını belirten yazılı talebi ile en geç 
15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya 
çağırmak zorundadır. 

Genel Kurul toplantısına, odaya ka
yıtlı üyeler yazı ile çağırılır. Çağın mek
tubunun toplantı gününden en az 10 gün 
önce taahhütlü olarak postaya verilmiş 
veya üyeye tevdi edilmiş olması gerekli
dir. Davetiyede toplantının yeri, günü ve 
saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli 
çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak 
ikinci toplantının yeri, günü saati ile gün
demi yazılır. 

Oda Genel Kurulu üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır. îlk toplantı
da yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci 
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Oda Yönetim Kurulunun teşekkülü 

MADDE 21. — Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından iki yıl 
için seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. 

Yönetim Kurumlu kendi üyeleri arasında gizli oyla bir başkan, bir başkan yar
dımcısı, bir muhasip ile oda sekreterini seçer. 

Odanın hukukî temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında'boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en 

fazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır. 
Yönetim Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asil üye sayısının 

yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde Oda, Genel Kurulun 
üyeleri arasından Genel Kurulca görevlendirilecek üç 'kişilik bir kurul tarafından yeni 
seçimler yapılıncaya kadar yönetilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 249) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Oda Yönetim Kurulunun teşekkülü 

MADDE 21. — Yönetim Kurulu, Ge
nel Kurulca kendi üyeleri arasından iki 
yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek üye
den oluşur. 

Yönetim Kurulu kendi üyeleri ara
sında gizli oyla bir başkan, bir başkan 
yardımcısı, bir muhasip ile oda sekreteri
ni seçer. 

Odanın hukukî temsilcisi Yönetim 
Kurulu Başkanıdır. 

Yönetim Kurulu asil üyeleri arasın
da boşalma olursa yedeklerden sırasıyla 
en fazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye 
ilk toplantıya çağriır. 

Yönetim Kurulunun toplu olarak gö
revinden ayrılması veya asil üye sayısının 
yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin 
de kalmaması halinde oda, genel kurulu, 
oda denetçileri veya Maliye ve Gümrük 

(Plıan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, 
ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yö
netim, Disiplin ve Denetleme Kurulları 
asıl üyelerinin toplamının iki katından 
aşağı olamaz. 

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Ge
nel Kurul toplantılarında ilk iş olarak top
lantıya bir başkan, bir başkanvekili ile 
iki kâtip üyeden kurulu bir başkanlık di
vanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Ku
rulca aksine karar alınmadıkça işari oyla 
yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu 
alanlar seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında kararlar 
hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alı
nır. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, yöne
tim ve denetleme kurulu üyeleri başkan
lık divanına seçilemezler. 

Oda Yönetim Kurulunun teşekkülü 

MADDE 21. — Yönetim Kurulu, Ge
nel Kurulca kendi üyeleri arasından iki 
yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden 
oluşur. 

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasın
da gizli oyla bir başkan, bir başkan yar
dımcısı, bir muhasip ile oda sekreterini 
seçer. 

Odanın hukukî temsilcisi Yönetim 
Kurulu Başkanıdır. 

Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında 
boşalma olursa yedeklerden sırasıyla eh 
fazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye ilk 
toplantıya çağrılır, 

Yönetim Kurulunun toplu olarak gö
revinden ayrılması veya asil üye sayısı
nın yarıdan aşağıya düşmesi ve yedekle
rinin de kalmaması halinde Oda, genel 
kurulu, oda denetçileri veya Maliye ve 
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Seçilme yeterliği ve seçimin şekli 

MADDE 22. — Yönetim Kurulu üyeleri, Odaya kayıtlı en az beş yıl kıdemli olan 
üyeler arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda beş yıllık kıdem şartı aran
maz. Süresi biten üye yeniden seçildbüir. 

Oy pusulasına, seçilecek asil üye tamsayısının yarısınidan en az 'bir fazla isim ya
zılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmışsa oy pusulaları geçerli değildir. Oy 
pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla aıd yazıldığı takdirde, sondan başllanarak 
fazla adlar hesalba katılmaz. 

Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlan
mak üzere önce asil, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Aday
ların aldıkları oylarda eşitlik halinde aralarında kur'a çekilir. Yedek üyeler aldıkları 
oy sayısına göre bulundukları sıra gözönünde tutularak Kurulda göreve çağrılır. 

Seçim yeterliğini, kaybeden Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi kendiliğinden so
na erer,, 

Oda Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 23. — Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak. 
ıb) Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul 

kararlarını yerine getirmek. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Bakam tarafından olağanüstü toplantıya 
çağrılır ve düşen kurulların görev süre
sini tamamlamak üzere seçimler yapılır. 

Seçilme yeterliliği ve seçimin şekli 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir,; 

Gümrük Bakanı tarafından olağanüstü 
toplantıya çağırılır ve düşen kurulların 
görev süresini tamamlamak üzere seçim
ler yapılır. 

Seçilme yeterliği ve seçimin şekli 

MADDE 22. — Yönetim Kurulu üye
leri, Odaya kayıtlı en az beş yıl kıdemli 
olan üyeler arasından seçilir. Üye sayısı 
yüzden az olan odalarda beş yıllık kıdem 
şartı aranmaz. Süresi biten üye yeniden 
seçilebilir. 

Oy pusulasına, seçilecek asil üye tam
sayısının yarısından en az bir fazla isim 
yazılması zorunludur. Bundan noksan 
isim yazılmışsa oy pusulaları geçerli de
ğildir. Oy pusulasına seçilecek asil üye 
sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, 
sondan başlanarak fazla adlar hesaba ka
tılmaz. 

Adaylar aldıkları oyların sayısına gö
re sıralanır ve en çok oy alandan başlan
mak üzere önce asil, sonra yedek üye se
çilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. 
Adayların aldıkları oylarda eşitlik halin
de aralarında kur'a çekilir. Yedek üyeler 
aldıkları oy sayısına göre bulundukları sı
ra göz önünde tutularak Kurulda göreve 
çağrılır. 

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim 
Kurulu Üyelerinin görevi kendiliğinden 
sona erer. 

Oda Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir, 

Oda Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 23. — Oda Yönetim Kuru
lunun görevleri şunlardır: 

a) Odanın bütçe teklifini düzenle
mek ve bunu Genel Kurulun onayına 
sunmak, 
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c) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, «satmak, ipotek etmek ve bunlar 
üzerinde (her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Yönetim Kurulu 
Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek, 

d) Kanunlarla verilmiş diğer işleri yapmak. 

Toplantılar 

MA'DDE 24. — Yönetim Kurulu normal olarak ayda bir defa toplanabileceği 
gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden biri
nin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
karar veırir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraıf üstün tutulur. Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görü
şülmesine katılamazlar. 

Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler ta
rafından imzalaniır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri mektup ile toplantıya çağrılır. lArdı ardına üç olağan top
lantıya özürsüz olarak katılmış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş 
sayılır. 

Bu karara karşı, tdbliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz oluna
bilir. 
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Toplantılar 

MADDE 24. — Yönetim Kurulu nor
mal olarak ayda bir defa toplanabilece
ği gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
tarafından* doğrudan doğruya veya üye
lerden en az ikisinin görüşme konusunu 
taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya 
çağrılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top
lanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, 
Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya Yö
netim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları 
işlerin görüşülmesine katılamazlar. 

Yönetim Kurulu kararları hakkında 
düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler ta
rafından imzalanır. 

Yönetim Kurulu üyeleri mektup ile 
toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç ola
ğan toplantıya özürsüz olarak katılma
mış olan üye* Yönetim Kurulu kararı 
ile istifa etmiş sayılır. 

Bu karara karşı, tebliğ tarihinden iti
baren onbeş gün içinde Birliğe itiraz olu
nabilir, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

b) Oda Genel Kuruluna çalışmaları 
hakkında rapor vermek ve,Genel Kurul 
kararlarını yerine getirmek, 

c) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal 
almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar 
üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, 
kaldırmak gibi konularda Yönetim Ku
rulu Başkanına veya bir Yönetim Kuru
lu üyesine yetki vermek, 

d) Kanunlarla verilmiş diğer işleri 
yapmak. 

Toplantılar 

MADDE 24. — Yönetim Kurulu nor
mal olarak ayda bir defa toplanabilece
ği gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı ta
rafından, doğrudan doğruya veya üyeler
den en az ikisinin görüşme konusunu ta
şıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağ
rılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top
lanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, 
Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya Yö
netim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları iş
lerin görüşülmesine katılamazlar, 

Yönetim Kurulu kararları hakkında 
düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler ta
rafından imzalanır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri mektup ile 
toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan 
toplantıya özürsüz olarak katılmamış 
olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile isti
fa etmiş sayılır. 

Bu karara karşı, tebliğ tarihinden iti
baren onbeş gün içinde Birliğe itiraz olu
nabilir. 
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Oda Disiplin Kurulu •. 

MADDE 25. — Oda Disiplin (Kurulu, üye sayısı 50'ye kadar olan Odalarda 
3, 50'den fazla olan Odalarda 5 üyeden kurulur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan 
Odalarda 1, 5 olan Odalarda 3 yedek üye seçilir. 

Disiplin Kurulu iki yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 

Üyeler kendi aralarımdan bir başkan seçerler, üyelerin ayrılmaiao halinde yerle
rine en çok oy alan yedek üyeler getirilir. 

Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın (bulunduğu taraf 
üstün ıtutulur. 

Başkanın bulunmadığı) zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula başkanlık 
eder. 

Oda Disiplin (Kurulunun kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Birlik Disliplin Kuruluna itiraz edebilir. 

Oda Disiplin Kurulunun görevleri 

ıMADDE 26. — Disiplin Kurulunun görevleri, Oda Yönetim Kurulunun disip
lin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disliplin! sıoruşturması yaparak 
disiplinle ilgili kararlan ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullan
maktır. 

Oda Denetleme Kumlu 4 

MADDE 27. — Denetleme Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl1 için 
seçilecek üç üyeden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri ile 
Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna seçilemezler. 
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Oda Disiplin Kurulu 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Oda Disiplin Kurulu 

MADDE 25. — Oda Disiplin Kuru
lu, üye sayısı 50'ye kadar olan Odalarda 
üç, 50'den fazla olan Odalarda beş üye
den kurulur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üye
si 3 olan Odalarda bir, 5 olan Odalarda 
3 yedek üye seçilir. 

Disiplin Kurulu iki yıl için seçilir. Sü
resi dolan üye yeniden seçilebilir. 

Üyeler kendi aralarından bir başkan 
seçerler. Üyelerin ayrılmaları halinde yer
lerine en çok oy alan yedek üyeler geti
rilir. 

Disiplin Kurulu en az üç kişinin ha
zır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulun
duğu taraf üstün tutulur. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda 
meslekte en kıdemli üye Kurula başkan
lık eder. 

Oda Disiplin Kurulunun kararlarına 
karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edi
lebilir. 

Oda Disiplin Kurulunun görevleri 

MADDE 26, — Tasarının 26 ncı 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Oda Disiplin Kurulunun görevleri 

MADDE 26. — Disiplin Kurulunun 
görevleri, Oda Yönetim Kurulunun di
siplin soruşturması kararı üzerine üyeler 
hakkında disiplin soruşturması yaparak 
disiplinle ilgili kararları ve cezaları ver
mek ve Kanunla verilen diğer yetkileri 
kullanmaktır. 

Oda Denetleme Kurulu 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Oda Denetleme Kurulu 

MADDE 27. — Denpetleme Kurulu, 
Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl için 
seçilecek üç üyeden oluşur. Ayrıca bir 
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Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından) bir başkan seçer
ler. 

Denetleme IKurulu, Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel 
Kurula rapor vermekle görevlidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Malî Müşavirler ve 
Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği 

Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Malî Müşavirler ve Yeminli Mail Müşavirler 
Odaları Birliği 

MADDE 28. — Serbest muhasebeciler ve malî müşavirler ve yeminli malî mü
şavirlere ait bütün odaların katılacağı Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Malî Müşa
virler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği kurulur. 

Bu Kanunda kullanılan birlik deyimi, Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Malî Mü
şavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğini ifade eder. 

Birlik, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 
Birliğin merkezi Ankara'dadır. 
Birlik organları kuruluş amaçları ve bu Kanunda belirtilenler dışında hiç bir faa

liyet gösteremez, kendilerine Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili ol
mayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlar, siyasî par
tiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, siyasî partilere maddî yardım 
yapamazlar, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve ma
hallî idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemezler. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yasaklara uymayan birlik sorumlu organları hakkın
da 15 inci maddenin dördüncü ve müteakip fıkraları hükümleri uygulanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Mü
şavirler ve Yeminli Malî Müşavirler 

Odaları Birliği 

Türkiye Serbest Muhacebeci Malî 
Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler 
Odaları Birliği 

MADDE 28. — Serbest muhasebeci 
malî müşavirler ve yeminli malî müşa
virlere ait bütün odaların katılacağı Tür
kiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavir
ler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları 
Birliği kurulur, 

Bu Kanunda kullanılan Birlik deyi
mi, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavir
ler Odaları Birliğini ifade eder. 

Birlik, tüzelkişiğe sahip kamu ku
rumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 

Birliğin merkezi Ankara'dadır. 
Birlik organları kuruluş amaçları ve 

bu Kanunda belirtilenler dışında hiçbir 
faaliyet gösteremez, kendilerine ka
nunla verilen görevlerin yerine getiril
mesiyle ilgili olmayan toplantı ve gös
teri yürüyüşü düzenleyemezler, siyaset
le uğraşamazlar, siyasî partiler, sendika
lar ve derneklerle ortak hareket edemez
ler̂  siyasî partilere maddî yardım yapa-

(PLan ve Bütçe Komİısyonuınun Kabul 
Ettiği Metin) 

yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu üye
leri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetle
me Kuruluna seçilemezler. 

Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplan
tılarında kendi aralarından bir başkan se
çerler. 

Denetleme Kurulu, Odanın işlem ve 
hesaplarını denetlemek ve bu hususta Ge
nel Kurula rapor vermekle görevlidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Mü
şavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Oda

ları Birliği 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Mü
şavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Oda
ları Birliği 

MADDE 28. — Serbest muhasebeci • 
malî müşavirler ve yeminli malî müşa
virlere ait bütün Odaların katılacağı Tür
kiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavir
ler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları 
Birliği kurulur. 

Bu Kanunda kullanılan Birlik deyimi, 
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşa
virler ve Yeminli Malî Müşavirler Oda
ları Birliğini ifade eder. 

Birlik, tüzelkişiliğe sahip kamu kuru
mu niteliğinde meslek kuruluşudur. 

Birliğin merkezi Ankara'dadır. 
Birlik organları kuruluş amaçları ve 

bu Kanunda belirtilenler dışında hiç bir 
faaliyet gösteremez, kendilerine Kanunla 
verilen görevlerin yerine getirilmesiyle il
gili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlar, 
siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle 
ortak hareket edemezler, siyasî partilere 
maddî yardım yapamazlar, onlarla siyasî 
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Birliğin görevleri 

MADDE 29. — Birliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, 
b) Meslek mensuplarının menfaatlerini, meslekî ahlak, düzen ve geleneklerini ko

rumak, 
c) Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek, 
d) Odalar arasında çıkacak meslekî anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, 

uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, 
e) Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak, 

f) Millî ve Milletlerarası meslekî kuruluşlara üye olmak, milletlerarası meslekî 
toplantılara katılmak, 

g) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek, 
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve meslekî konularda resmî ma

kamlarca istenen bilgi ve görüşleri vermek. 

Birliğin gelirleri 

MADDE 30. — Birliğin gelirleri, birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak 
paylar ile birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler, ruhsatname ücretleri ve genel 
hükümler çerçevesinde elde edilen bağış ve yardımlardan meydana gelir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli {S. Sayısı : 249) 



— 61 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

mazlar, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği 
içinde bulunamazlar, milletvekili ve ma
hallî idarelerin seçimlerinde belli aday
ları destekleyemezler. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yasak
lara uymayan Birlik Sorumlu organları 
hakkında 15 inci maddenin dördüncü ve 
müteakip fıkralar hükümleri uygulanır. 

Birliğin görevleri 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, mil
letvekili ve mahallî idarelerin seçimlerin
de belli adayları destekleyemezler. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yasak
lara uymayan Birlik Sorumlu organları 
hakkında 15 inci maddenin dördüncü ve 
müteakip fıkraları hükümleri uygulanır. 

Birliğin görevleri 

MADDE 29. — Birliğin görevleri aşa
ğıda gösterilmiştir. 

a) Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili ça
lışmalar yapmak, 

b) Meslek mensuplarının menfaatle
rini, meslekî ahlak, düzen ve gelenekleri
ni korumak, 

c) Odaları ilgilendiren konularda yet
kili mercilere görüş bildirmek, 

d) Odalar arasında çıkacak meslekî 
anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, 
uyulması zorunlu meslek kurallarını be
lirlemek, 

e) Bu Kanuna göre çıkarılacak yö
netmelikleri hazırlamak, 

f) Millî ve Milletlerarası meslekî ku
ruluşlara üye olmak, milletlerarası mes
lekî toplantılara katılmak, 

g) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
verilecek görevleri yerine getirmek, 

h) Kanunlarla verilen diğer görevle
ri yapmak ve meslekî konularda resmî 
makamlarca istenen bilgi ve görüşleri ver
mek. 

Birliğin gelirleri 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Birliğin gelirleri 

MADDE 30 — Birliğin gelirleri, bir
liğe dahil odaların gelirlerinden alınacak 
paylar ile birliğe ait mal yarlığından sağ-
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Birliğin organları 

MADDE 31. — Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Disiplin Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu. 

Birlik Genel Kurulu 

MADDE 32. — Birlik Genel Kurulu, Odaların üyeleri arasından seçecekleri tem
silcilerden meydana gelir. Her oda, üyelerinin yirmibeşte biri oranında temsilci ile ay
nı oranda yedek temsilci seçer. Bu oranın yarısından az olanlar nazara alınmaz, faz
la olanlar ise tüme tamamlanır. 

Temsilciler, her odanın olağan genel kurul toplantısında iki yıl için seçilir. Yeni
den seçilmek mümkündür. 

Birlik Genel Kurulunun görevleri 

MADDE 33. — Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, 
b) Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları incelemek ve 

onaylamak, 
c) Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmelerini sağlayıcı lüzumlu 

tedbir ve kararları almak, 
d) Birlik bütçe ve kesinhesabını görüşerek karara bağlamak, odalardan alınacaK 

pay miktarını tespit etmek, 
e) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların sa

tılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
f) Uyulması mecburî meslekî kararları almak, 
g) Yönetim Kurulunu ibra etmek, sorumlu görülenler hakkında disiplin soruş

turmasına karar vermek, 
h) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
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lanan gelirler, ruhsatname ücretleri ve ge
nel hükümler çerçevesinde elde edilen ba
ğış ve yardımlardan meydana gelir. 

Birliğin organları 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Birliğin organları 

MADDE 31. — Birliğin organları aşa
ğıda gösterilmiştir, 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Disiplin Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu. 

Birlik Genel Kurulu 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Birlik Genel Kurulunun görevleri 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Birlik Genel Kurulu 

MADDE 32. — Birlik Genel Kurulu, 
Odaların üyeleri arasından seçecekleri 
temsilcilerden meydana gelir. Her oda, 
üyelerinin yirmibeşte biri oranında tem
silci ile aynı oranda yedek temsilci seçer. 
Bu oranın yarısından az olanlar nazara 
alınmaz, fazla olanlar ise tüme tamam
lanır. 

Temsilciler, her odanın olağan genel 
kurul toplantısında iki yıl için seçilir. Ye
niden seçilmek mümkündür. 

Birlik Genel Kurulunun görevleri 

MADDE 33. — Genel Kurulun gö
revleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Birlik Yönetim, Disiplin ve De
netleme Kurulu üyelerini seçmek, 

b) Birlik Yönetim Kurulunca hazır
lanacak yönetmelik ve raporları incele
mek ve onaylamak, 

c) Odalar arasında işbirliği kurmak 
ve bunların gelişmelerini sağlayıcı lüzum
lu tedbir ve kararlan almak, 

d) Birlik bütçe ve kesinhesabını gö
rüşerek karara bağlamak, odalardan alı
nacak pay miktarını tespit etmek, 

Türkiyö Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 249) 



— 64 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Birlik Genel Kurul toplantısı 

MADDE 34.; — Genel Kurul her yıl Eylül ayında Birik Yönetim Kurulu Baş
kanının daveti üzerine toplanır. 

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Yönetim veya Denetleme Kurulunun ge
rekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca mevcut 
temsilcilerin beşte birinin yazılı tale!bi ile Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağ
rılması mecburidir. 

Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün 
önce tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazete ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü b'ir 
mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta, çoğunluk sağlanamaması nede
niyle toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi 
de belirtilir. 

Genel Kurul, temsilcilerin tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda 
yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci top
lantıya katılan temsilci sayısı Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulları asıl üye
leri toplamının iki katından az olamaz. 

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Temsilciler 
Birlik Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı 
yerine girerler. Toplantı, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir ku
rul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, 
bir Başkanvdkili ve iki kâtip üye seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. 
Ancak Birlik Genel Kurulu temsilcilerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konu
lar da gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan temsilcilerin beşte birinin imzası 
ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir. 

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir. 
Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla 

birlikte imzalar. 
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e) Birlik için gerekli taşınmazların 
satın alınması veya mevcut taşınmazların 
satılması hususunda Yönetim Kuruluna 
yetki vermek, 

f) Uyulması mecburî meslekî karar
ları almak, 

g) Yönetim Kurulunu ibra etmek, 
sorumlu görülenler hakkında disiplin so
ruşturmasına karar vermek, 

h) Kanunla verilen diğer görevleri 
yapmak. 

Birlik Genel Kurul toplantısı 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Birlik Genel Kurul toplantısı 

MADDE 34. — Genel Kurul her yıl 
Eylül ayında Birlik Yönetim Kurulu Baş
kanının daveti üzerine toplanır. 

Birlik Yönetim Kurulu Başkam, Bir
lik Yönetim veya Denetleme Kurulunun 
gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu 
olağanüstü' toplantıya çağırabilir. Ayrıca 
mevcut temsilcilerin beşte birinin yazılı 
talebi ile Genel Kurulun olağanüstü top
lantıya çağrılması mecburidir. 

Toplantıların günü, yeri, saati ve gün
demi toplantı tarihinden en az yirmi gün 
önce tirajı yüz binin üzerinde olan bir 
gazete ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü 
bir mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan 
ve mektupta, çoğunluk sağlanamaması 
nedeniyle toplantı yapılamazsa, yapılacak 
ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gün
demi de belirtilir. 

Genel Kurul, temsilcilerin tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile toplanır. İlk top
lantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. An
cak ikinci toplantıya katılan temsilci sa
yısı Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetle
me kurtulan asil üyeleri toplamının iki 
katından az olamaz. 
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Birlik Yönetim Kurulu 

MADDE 35. — Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından 
itki yıl için seçilen dokuz asil ve dokuz yedelk üyeden kurulur. Yönetim Kurulu üye
lerinden beşinin yeminli malî müşavir olması zorunludur. Üyeler arasında Yönetim Kuru
luna seçilecek yem'inli malî müşavir yoksa, onlara ait noksan serbest muhasebeci ve 
malî müşavirden tamamlanır. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kul
lanma hakkına sahiptirler. 

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ile bir mu
hasip seçer. Yönetim Kurulu Başkanı yeminli malî müşavirler arasından seçilir. Baş
kanın bulunmadığı hallerde başkanın tevkil edeceği kişi başkanlılk yapar. 

Birliğin hukukî temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en faz

la oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır. 
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Genel Kurul toplantıları ilanda belir
tilen gün, yer ve saatte yapılır. Temsild
iler Birlik Yönetim Kurulunca düzenlenen 
listedeki adlan karşısına imza koyarak 
toplantı yerine girerler. Toplantı, Birlik 
Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlen
direceği bir kurul üyesi tarafından açıl
dıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere 
bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve 
iki kâtip üye seçilir. 

Genel Kurul toplantılarında önceden 
bildirilen gündemdeki konular görüşü
lür. Ancak Birlik Genel Kurulu temsil
cilerinin beşte ikisinin imzası ile teklif 
edilen konular da gündeme ilave edilir. 
Toplantıda hazır bulunan temsilcilerin 
beşte birinin imzası ile de gündeme yeni 
madde ilavesi teklif edilebilir. 

Genel Kurul toplantılarında hazır bu
lunanların salt çoğunluğu ile karar ve
rilir. 

Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâ
tipler toplantı tutanağını düzenler ve Baş
kanla birlikte imzalar. 

Birlik Yönetim Kurulu 

MADDE 35. — Birlik Yönetim Ku
rulu, Birlik Genel Kurulu üyeleri arasın
dan iki yıl için seçilen dokuz asil ve 
dokuz yedek üyeden kurulur. Yönetim 
Kurulu üyelerinden beşinin yeminli malî 
müşavir olması zorunludur. Üyeler ara
sında Yönetim Kuruluna seçilecek ye
minli malî müşavir yoksa, onlara ait 
noksan serbest muhasebeci malî müşa
virden tamamlanır. 

Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri, 
Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy 
kullanma hakkına sahiptirler. 

Birlik Yönetim Kurulu 

MADDE 35. — Birlik Yönetim Ku
rulu, Birlik Genel Kurulu üyeleri ara
sından iki yıl için seçilen dokuz asil ve 
dokuz yedek üyeden kurulur. Yönetim 
Kurulu üyelerinden beşinin yeminli malî 
müşavir olması zorunludur. Üyeler ara
sında yönetim kumluna seçilecek yemin
li malî müşavir yoksa, omlara ait noksan 
serbest muhasebeci malî müşavirden ta
mamlanır. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, 
Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy 
kullanma hakkına sahiptirler. 
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Birlik Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 36. — Birlik Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, 
b) Birlik adına kanunla tanınan yetkiler dairesinde iktisap ve yüklenmelerde bu

lunmak. 
c) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipötelk ,etmek ve bunlar 

üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak; bu konularda Yönetim Kurulu 
Başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek, 

d) Bütçeyi yapmak ve uygulamak, 
e) Odalarca tespit edilen giriş ve yıllık aidatların listesini Maliye ve Gümrük 

Bakanlığının tasdikine sunmak, 
f) Odaların görüşlerini almak suretiyle hazırlayacağı asgarî ücret tarifelerini Ma

liye ve Gümrük Bakanlığının tasdikine sunmak, 
g) Bu Kanun hükümlerine göre yapılması gereken sınavları yapmak, 
h) Meslekî ruhsatları vermek, 
i) Kanunlarla verilen diğer işleri yapmak. 
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Yönetim Kurulu kendi üyeleri ara
sından bir başkan, bir genel sekreter ile 
bir münasip seçer, Yönetim Kurulu Baş
kanı yeminli malî müşavirler arasından 
seçilir. Başkanın bulunmadığı hallerde 
başkanın tevkil edeceği kişi başkanlık ya
par, 

Birliğin hukukî temsilcisi Yönetim 
Kurulu başkanıdır. 

Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında 
boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en 
fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk top
lantıya çağrılır. 

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasın 
dan bîr başkan, bir genel sekreter ile bir 
muhasip seçer. Yönetim Kurulu Başka
nı yeminli malî müşavirler arasından se
çilir. Başkanın bulunmadığı hallerde Baş
kanın tevkil edeceği kişi Başkanlık ya
par. 

Birliğin hukukî temsilcisi Yönetim 
Kurulu Başkanıdır. 

Yönetim Kurulu asil üyeleri arasın
da boşalma olursa yedeklerden sırasıyla 
en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye 
ilk toplantıya çağrılır. 

Birlik Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Birlik Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 36. — Birlik Yönetim Ku
rulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Genel Kurul kararlarını 
getirmek, 

yerine 

b) Birlik adına kananla tanınan yet
kiler dairesinde iktisap ve yüklenmelerde 
bulunmak, 

c) Birlik adına taşınır ve taşınmaz 
mal almak, satmak, ipotek etmek ve bun
lar üzerinde her türlü aynî hak tesis et
mek, kaldırmak; bu konularda Yönetim 
Kurulu Başkanı veya bir Yönetim Kuru
lu üyesine yetki vermek, 

'd) Bütçeyi yapmak ve uygulamak, 
e) Odalarca tespit edilen giriş ve 

yıllık aidatların listesini Maliye ve Güm
rük Bakanlığının tasdikine sunmak, 

f) Odaların görüşlerini almak sure
tiyle hazırlayacağı asgarî ücret tarifele
rini Maliye ve Gümrük Bakanlığının tas
dikine sunmak, 

g) Bu Kanun hükümlerine göre ya
pılması gereken sınavları yapmak, 

h) Meslekî ruhsatları vermek, 
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Toplantılar 

MADDE 37. — Yönetim Kurulu, birlik başkanı tarafından, doğrudan doğruya 
veya üyelerden birinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağ
rılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
karar verir. Oylarda ^eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Binlik 
başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamaz
lar. 

Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak başkan ve üyeler tara
fından imzalanır. 

Yönetim Kurulu üyeleri mektup ile toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan top
lantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş 
sayılır. 

Birlik Disiplin Kurulu 

MADDE 38. — Birlik Disiplin Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl için 
seçilecek beş asil ve beş yedek jüyeden meydana gelir. Süresi dolan üye yeniden seçile
bilir. Asil üyelerin üçünün yeminli malî müşavir olması mecburidir.; Genel Kurulda 
bu sayıda yeminli malî müşavir yoksa bulunanlarla yetinilir. Disiplin Kurulu kendi üye
leri arasından ıbir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 

Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak iti
razları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevlidir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kuruluna seçilemezler. 
Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye ve Gümrük Ba

kanlığının tasdikli ilâ kesinleşİTi 

Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf 
üstün tutulur. 
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Toplantılar 

MADDE 37. — Yönetim Kurulu, 
birlik başkanı tarafından, doğrudan doğ
ruya veya üyelerden en az ikisinin gö
rüşme konusunu taşıyan yazılı isteği 
üzerine toplantıya çağrılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top
lanır ve üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile karar verir. Oylarda eşitlik ha
linde, Başkanın bulunduğu taraf üstün 
tutulur. Birlik başkanı veya . Yönetim 
Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin 
görüşülmesine katılamazlar, 

Yönetim Kurulu kararları hakkında 
düzenlenen tutanak başkan ve üyeler ta
rafından imzalanır. 

Yönetim Kurulu üyeleri mektup ile 
toplantıya çağrılır, Ardı ardına üç ola
ğan toplantıya özürsüz olarak katılma
mış olan üye, Yönetim Kurulu kararı 
ile istifa etmiş sayılır. 

Birlik Disiplin Kurulu 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

i) Kanunlarla verilen diğer işleri 
yapmak. 

Toplantılar 

MADDE 37. — Yönetim Kurulu, 
birlik başkanı tarafından, doğrudan doğ
ruya veya üyelerden en az lilkisinin gö
rüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üze
rine toplantıya çağrılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top
lanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, 
Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 
Birlik başkanı veya Yönetim Kurulu üye-
ıleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine 
katılamazlar. 

Yönetim Kurulu kararları hakkında 
düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler ta
rafından imzalanır, 

Yönetim Kurulu üyeleri mektup ile 
toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç ola
ğan toplantıya özürsüz olaraik katılma
mış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile 
istifa etmiş sayılır. 

Birlik Disiplin Kurulu 

MADDE 38. — Birlik Disiplin Ku
rulu, Genel Kurul üyeleri arasından ilki 
yıl için seçilecek beş asil ve beş yedek 
üyeden meydana gelir. Süresi dolan üye 
yeniden seçilebilir. Asil üyelerin üçünün 
yeminli mailî müşavir olması mecburidir. 
Genel Kuralda bu sayıda yeminli malî 
müşavir yoksa bulunanlarla yetinilir. Di
siplin Kurulu kendi üyeleri arasından bir 
başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 

Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin 
kurullarının kararlarına karşı yapılacak 
itirazları incelemek ye bu konularda ge
rekli kararları vermekle görevlidir. 
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Birlik Denetleme Kurulu 

MADDE 39. — Birlik Denetleme Kurulu; Genel Kurulun üyeleri arasından iki 
yıl için seçilecek, biri yeminli malî müşavir, ikisi de serbest muhasebeci ve malî mü
şavirden olmalk üzere üç üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Yeniden seçilmek 
mümkündür. Üyeler arasında yeterli sayıda yeminli malî müşavir yoksa, eksiklik ser
best muhasebeci ve malî müşavirden tamamlanır. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna seçile
mezler. 

Denetleme Kurulu, birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel 
Kurula rapor vermdkle görevlidir. Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına 
katılabilirler, ancak oy kullanamazlar* 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Oda ve birlik organlarının seçim esasları 
MADDE 40. — Odaların ve birliğin organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim 

işlemleri aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. 
Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce oda ve birlik se

çimleri için üyeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk 
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Birlik Denetleme Kurulu 

MADDE 39. — Birlik Denetleme 
Kurulu; Genel Kurulun üyeleri arasın
dan iki yıl için seçilecek, biri yeminli 
malî müşavir, ikisi de serbest muhasebe
ci malî müşavirden olmak üzere üç üye
den oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçi
lir. Yeniden seçilmek mümkündür. Üye
ler arasında yeterli sayıda yeminli malî 
müşavir yoksa, eksiklik serbest muhase
beci malî müşavirden tamamlanır. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin 
Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna se
çilemezler. 

Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve 
hesaplarını denetlemek ve bu hususta 
Genel Kurula rapor vermekle görevli
dir. Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu 
toplantılarına katılabilirler, ancak oy kul
lanamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Oda ve birlik organlarının seçim 
esasları 

MADDE 40. — Tasarının 40 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Ku
ruluna seçilemezler. 

Birlik Disiplin Kurulunun itirazların 
reddine ait kararları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir. 

Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısı
nın sait çoğunluğu ile toplanır ve tamsa
yısının salt çoğunluğu ile karar verir. 
Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulun
duğu taraf üstün tutulur. 

Birlik Denetleme Kurulu 

MADDE 39. — Birlik Denetleme Ku
rulu; Genel Kurulun üyeleri arasından 
iki yıl için seçilecek, bîri yeminli malî 
müşavir, ikisi de serbest muhasebeci ma-
iî müşavirden olmak üzere üç üyeden 
oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Ye
niden seçilmek mümkündür. Üyeler ara
sında yeterli sayıda yeminli malî müşa
vir yoksa, eksiklik serbest muhasebeci 
malî müşavirden tamamlanır, 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin 
Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna se
çilemezler. 

Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve 
hesaplarını denetlemek ve bu hususta Ge
nel Kurula rapor vermekle görevlidir. 
Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu top
lantılarına katılabilirler, ancak oy kulla
namazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Oda ve birlik organlarının seçim esasları 

MADDE 40. — Odaların ve birliğin 
organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim 
işlemleri aşağıdaki esaslara göre yargı gö
zetimi altında gerçekleştirilir. 
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olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte 
üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir. Bir yerde birden fazla 
ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevi, ilçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Ku
rulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde 
bulundurularak, görüşmelerin, bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve 
seçimlerin ertesi günü olan pazar gününün,dokuz - onyedi saatleri arasında yapılma
sını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa 
noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yuka
rıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait di
ğer hususlar oda ve birlik ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

İlan süresi içinde üsteye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç 
iıki gün içinde! kesin karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak ilgili 
oda veya birliğe gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki 
üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu tayin eder. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye 
de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık 
eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, 
yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitin
ceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dört yaz kişiden fazla üye bulunması halinde her dörtyüz kişi için bir oy sandığı 
bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Seçimlerde kullanılacak 
araç ve gereçler ilçe setçim Ikurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim 
tarafından beliıılenirs 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandıik ku
rulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde 
tutanaklar, hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde 
asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler 
tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle salklanmaık tilere ilçe seçim kurulu baş
kanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile1 tutanakların düzenlenmesinden iti
baren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün 
incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin .geçmesi ve itirazların ka
rara bağlanmasından hemen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları 
ilan eder ve ilgili oda ile birliğe bildirir,! 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bu
lunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliğini oda veya resmî 
kuruluşça verilen belge ile ispat etmesinden ve listedeki iısminin karşısındaki yerin im-
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Seçim yapılacak Genel Kurul toplan
tısından en az 15 gün önce oda ve birlik 
seçimleri için üyeleri belirleyen liste, top
lantının gündemi, yeri, günü, saati ile ço
ğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikin
ci toplantıya dair hususları belirten bir 
yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer il
çe seçim kurulu başkanına tevdi-edilir. Bir 
yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bu
lunduğu takdirde görevli, ilçe seçim kuru
lu Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan 
diğer konular göz önünde bulundurula
rak, görüşmelerin, bir cumartesi günü 
akşamına kadar sonuçlanmasını ve se
çimlerin ertesi günü olan pazar gününün 
dokuz - onyedi saatleri arasında yapıl
masını sağlayacak şekilde düzenlemesi 
zorunludur. 

Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve bel
geleri de »getirtip incelemek suretiyle var
sa noksanları tamamlattırdıktan sonra se
çime (katılacak üyeleri belirleyen liste ile 
yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer husus
ları onaylar. Onaylanan liste ile toplantı
ya ait diğer hususlar oda ve birlik ilan 
yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre 
ile ilan edilir. 

ilan süresi içinde listeye yapılacak 
itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en 
geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile top
lantıya ait diğer hususlar onaylanarak 
ilgili oda veya birliğe gönderilir. 

Hâ'kim, 'kamu görevlileri veya aday 
olmayan üyeler arasında bir başlkan ile 
ilki üyeden oluşan bir seçim sandık ku
rulu tayin eder. Aynı şekilde ayrıca üç 
yedek üye de belirler. Seçim sandık kuru
lu başkanının yokluğunda kurula en yaş
lı üye başkanlık eder. 
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zalanmasmdan sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve 
oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek 
kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara 'konulmak suretiyle kullanılır. iBunların dışında 
yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. 

Hâkim seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı 
uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve 
iki aydan fazla olmamaik üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek oda 
ve birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapıiır ve seçim işlemleri bu madde 
ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkam hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esas
lara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri birlik ve ilgili odaların büt
çelerinden karşılanır. 

Seçimler isırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet 
memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve 
sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemin ağırlığına göre bu Kanunda 
yazılı disiplin cezaları verilir, 
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Seçim sandık kurulu, seçimlerin, ka
nunun öngördüğü esaslara göre yürütül
mesi yönetim ve oyların tasnifi ile gö
revli olup bu görevleri seçim ve tasnif 
işleri bitinceye kadar aralıksız olarak de
vam eder. 

Dört yüz kişiden fazla üye bulunması 
halinde her dörtyüz kişi için bir oy san
dığı bulunur ve her seçim sandığı için ay
rı biır kurul oluşturur. Seçimlerde kulla
nılacak araç ve gereçler ilçe seçim kuru
lundan sağlanır ve sandıkların konacağı 

, yerler hâkim tarafından belirlenir. 
Seçim süresinin sonunda seçim sonuç

ları tutanakla tespit edilir seçim sandık 
kurulu başkan ve üyeleri tarafından im
zalanır. Birden fazla sandık bulunması ha
linde tutanaklar, hâkim tarafından birleş
tirilir. Tutanakların birer örneği seçim 
yerinde asılmak suretiyle geçici seçim so
nuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve di
ğer belgeler tutanağın bir örneği ile bir
likte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe 
seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan iş
lemler ile tutanakların düzenlenmesinden 
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına 
yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı 
gün incelenir ve kesin olarak karara bağ
lanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazla
rın karara bağlanmasından hemen son
ra hâkim yukarıdaki hükümlere göre ke
sin sonuçları ilan eder ve ilgili oda ile 
birliğe bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif 
esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı 
bulunmayan meslek mensubu oy kulla
namaz. Oylar oy verenin kimliğini oda 
veya resmî kuruluşça verilen bedge ile 
ispat etmesinden ve listedeki isminin kar-
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şısındaki yerin imzalanmasından sonra 
kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim ku
rulu mühürü bulunan ve oy verme sıra
sında sandık kurulu başkanı tarafından 
her seçim için ayrı ayn verilecek kâğıt
lara yazılmak ve mühürlü zarflara ko
nulmak suretiyle kullanılır.. Bunların dı
şında yazılan veya mühürsüz zarflara ko
nulan oylar geçersiz sayılır. 

Hâkim seçim sonuçlarını etkileyecek 
ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykı
rı uygulama- sebebiyle seçimlerin iptaline 
karar verdiği takdirde, süresi bir aydan 
az ve iki aydan fazla olmamak üzere se
çimin yenileneceği pazar gününü tespit 
ederek oda ve birliğe bildirir. Belirlenen 
günde yalnız seçim yapılır ve seçim iş
lemleri bu madde ile kanunun öngördü
ğü diğer hükümlere uygun olarak yürü
tülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve 
seçim sandık kurulu başkanı ile üyele
rine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda 
belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu 
ücret ve diğer seçim giderleri birlik ve 
ilgili odaların bütçelerinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu baş
kan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, 
devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi 
cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlık
lı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin 
ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uy
mayanlara eylemin ağırlığına göre bu 
Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 249) 



— 80 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Oda ve birlik organlarının denetimi 

MADDE 41. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı oda ve birlik organlarının görev
lerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve malî işlemlerini ha
zırlayacağı yönetmelikte 'belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir. 

Odaların ve birliğin yurt dışında temsili 

MADDE 42. — Odaları veya birliği temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve 
kongrelere katılmak, Maliye ve Gümrük Bakanlığının iznine tabidir. 

Meslek sırları 

MADDE 43. — Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri do
layısıyla öğrendüklerii 'bilgi ve sırları ifşa edemezler, çeşitli kıanunlarla muhbirlere tanı
nan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar. 

Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması medburidir. 
Adlî veya idarî her türlü inceleme ve'ya soruşturma birinci fıkra hükmünün dı

şındadır. 
Tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz. 
Yukarıdaki hükümler oda ve birlik personeli hakkında da uygulanır. 

Reklâm yasağı 

MADDE 44. — Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faali
yetlerde bulunamazlar. 

Tabela veya basılı kâğıtlarında ruhsatname ile belirlenen meslekî unvanları dı
şında başka sıfat kullanamazlar. 
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Oda ve birlik organlarının denetimi 

MADDE 41, — Tasarının 41 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul 
Ettiği Metin) 

Odu ve birlik organlarının denetimi 

MADDE 41. — Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı oda ve birlik organlarının gö
revlerini kanun hükümlerine uygun ola
rak yapıp yapmadıklarını ve malî işlem
lerini hazırlayacağı yönetmelikte belir
lenecek esaslara göre denetlemeye yet
kilidir. 

Odaların ve birliğin yurt dışında tem
sili 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Meslek sırları 

MADDE 43. — Tasarının 43 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Odaların ve 
temsili 

birliğin yurt dışında 

Reklam yasağı 
MADDE 44. — Tasarının 44 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 42. — Odaları veya birliği 
temsil etmek üzere milletlerarası toplantı 
ve kongrelere katılmak, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının iznine tabidir. 

Meslek sırları 

MADDE 43. — Meslek mensupları 
ve bunların yanlarında çalışanları, işleri 
dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları 
ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muh
birlere tanınan hak ve menfaatlerden 
faydalanamazlar. 

Ancak, suç teşkil eden hallerin yet
kili mercilere duyurulması mecburidir. 

Adlî veya idarî her türlü inceleme ve
ya soruşturma birinci fıkra hükmünün 
dışındadır. 

Tanıklık,, sırrın ilfşası sayılmaz. 
Yukarıdaki hükümler oda ve* birlik 

personeli hakkında da uygulanır, 

Reklam yasağı 

MADDE 44. — Meslek mensupları 
iş elde etmek için reifclam sayılabilecek 
faaliyetlerde bulunamazlar. 

Tabela veya basılı kâğıtlarında ruh
satname ile belirlenen meslekî unvanları 
dışında başka sıfat kullanamazlar. 
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Yasaklar 

MADDE 45. — Serbest muhasebeci ve malî müşavirler bu unvanlarla yeminli 
malî müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütül
mesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere' tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet 
akdî ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, öğretim üyeliği veya görevliliği ya
pamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. 

'Bilirkişilik, 'tasfiye memuru, hayrî ve ilmî kuruluşların yönetim kurulu üyeliği 
görevleri meslekle bağdaşmayan işler sayılmaz. 

Birden çok meslek mensubu çalışmalarım, serbest muhasebeci ve malî müşavirlik 
veya yeminli malî müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu 
bürolarda yapılan faaliyetler ticarî faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde, 
yapılan işlerden doğacak cezaî sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir. 

Ücret 

MADDE 46. — Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan meblağı 
ifade eder. Ücretin asgarî miktarı tarife ile belirlenir. 
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Yasaklar 

MADDE 45. — Serbest muhasebeci 
malî müşavirler bu unvanlarla yeminli 
malî müşavirler ise bu unvan ve tasdik 
yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin 
yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel
kişilere tabi ve onların iş yerlerine bağ
lı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ti
carî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve 
meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle 
uğraşamazlar. 

Yeminli malî müşavirler, eşi (boşan
mış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 
3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) 
hısım ve akrabalarının veya bunların or
tak oldukları firmaların işlerine baka-
mazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki ak
rabaları olan serbest muhasebeci malî mü
şavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler. 

Bilirkişilik, tasfiye memuru, hayrî ve il
mî kuruluşların yönetim kurulu üyeliği 
görevleri meslekle bağdaşmayan işler sa
yılmaz. 

Birden çok meslek mensubu çalışma
larını, serbest muhasebeci malî müşavir
lik veya yeminli malî müşavirlik ortaklık 
bürosu veya şirket şeklinde birleştirebi
lirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ti
carî faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde ça
lışılması halinde, yapılan işlerden doğacak 
cezaî sorumluluk işi yapan meslek men
subuna aittir. 

Ücret 

MADDE 46. — Ücret meslek mensup
larının hizmetlerine karşılık olan meblağı 
ifade eder. Ücretin asgarî miktarı tarife 
ile belirlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yasaklar 

MADDE 45. — Serbest muhasebeci
ler, serbest muhasebeci malî müşavirler 
bu unvanlarla, yeminli malî müşavirler 
ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci 
maddede yazılı işlerin yürütülmesi ama
cıyla gerçek ve tüzelkişilere tabi ve on
ların işyerlerine bağlı olarak hizmet ak
di ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bu
lunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile 
bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. 

Yeminli malî müşavirler, eşi (boşan
mış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 
3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) 
kan ve sıhrî hısımlarının veya bunların 
ortak oldukları firmaların işlerine baka-
mazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki ak
rabaları olan serbest muhasebecilerin 
ve serbest muhasebeci malî müşavirlerin 
baktığı işleri tasdik edemezler. 

Bilirkişilik, tasfiye memuru, hayrî ve 
ilmî kuruluşların yönetim kurulu üyeliği 
ve serbest muhasebeci malî müşavirlerin 
baktığı işleri tasdik edemezler. 

Birden çok meslek mensubu çalışma
larını; serbest muhasebecilik, serbest mu
hasebeci malî müşavirlik veya yeminli 
malî müşavirlik ortaklık bürosu veya şir
ket şeklinde birleştirebilirler. Bu büro
larda yapılan faaliyetler ticarî faaliyet 
sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması ha
linde, yapılan işlerden doğacak cezaî so
rumluluk işi yapan meslek mensubuna 
aittir. 

Ücret 

MADDE 46. — Ücret meslek men
suplarının hizmetlerine karşılık olan meb
lağı ifade eder. Ücretin asgarî miktarı 
tarife ile belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 249) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Tarifedeki asgarî miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine 
hareket disiplin cezasını gerektirir,, 

Her odanın yönetim kurulu, iki yılda bir Nisan ayında serbest muhasebeciler ve 
malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığında 
alacakları ücretleri gösteren birer tarife hazırlayarak birliğe gönderir. 

Birlik yönetim kurulu, oda yönetim kurullarının tekliflerini de göz önüne almak 
suretiyle çeşitli odaları içine alacak grupları tespit ve gruplarda uygulanacak tarif eleri 
hazırlayarak Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarifeyi aynen veya gerekli gördüğü değişikliklerle 
tasdik eder. Tarifeler Riesmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Yeni tarifenin tasdikime kadar mevcut tarife hükmü uygulanır. 

Görevle ilgili suçlar 

MADDE 47. — Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle 
işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet 
Memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. 

Disiplin cezaları 

MADDE 48. — Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunan
larla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut dia görevinin gerektir
diği güveni sarsıcı hareketlerde -bulunan-meslek mensupları hakkında, muhasebe ve 
müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı 'ile durumun niteliğine ve 
ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir. 

Disiplin cezaları şunlardır: 
a) Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması 

gerektiğinin yazı ile bildıirilmesidiir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. (S, Sayısı: 249) 
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(Adalet 'Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Tarifedeki asgarî miktar altında üc
ret karşılığında iş kabulü yasak olup, ak
sine hareket disiplin cezasını gerektiririr. 

Her Odanın Yönetim Kurulu, iki yıl
da bir Nisan ayında serbest muhasebeci 
malî müşavirler ve yeminli malî müşavir
lerin yapacakları iş ve işlemler karşılığın
da alacakları ücretleri gösteren birer ta
rife hazırlayarak birliğe gönderir. 

Birlik Yönetim Kurulu, Oda Yöne
tim Kurallarınım tekliflerini de gözönüne 
almak suretiyle çeşitli Odaları içine alacak 
grupları tespit ve gruplarda uygulanacak 
tarifeleri hazırlayarak Maliye ve Güm
rük Bakanlığına gönderir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarifeyi 
aynen veya gerekli gördüğü değişiklik
lerle tasdik eder. Tarifeler Resmî Gazete' 
die yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Yeni tarifenin tasdikine kadar mev
cut tarife hükmü uygulanır. 

Görevle ilgili suçlar 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Disiplin cezaları 
MADDE 48. — Mesleğin vakar ve 

onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulu
nanlarla, görevlerini yapmayan veya ku
surlu olarak yapan yahut da görevinin 
gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde 
bulunan meslek mensupları hakkında, mu
hasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği 
gibi yürütülmesi maksadı ile durumun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Tarifedeki asgarî miktar altında ücret 
karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine 
hareket disiplin cezasını gerektirir. 

Her odanın yönetim kurulu, her yıl 
ocak ayından geçerli olmak üzere serbest 
muhasebeciler, serbest muhasebeci malî 
müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin 
yapacakları iş ve işlemler karşılığımda 
alacakları ücretleri gösterir birer tarife 
hazırlayarak Birliğe gönderir. 

ıBinİk yönetim kurulu, oda yönetim 
kurullarının tekliflerini de göz önüne al
mak suretiyle çeşitli odaları içine alacak 
grupları tespit ve gruplarda uygulanacak 
tarifeleri hazırlayarak Maliye ve Güm
rük Bakanlığına gönderir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarifeyi 
aynen veya gerekli gördüğü değişiklikler
le tasdik eder. Tarifeler Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girer, 

Yeni tarifemin tasdikine kadar mev
cut tarife hükmü uygulanır. 

Görevle ilgili suçlar 

MADDE 47. — Meslek mensupları, 
görevleri sırasında veya görevleri sebe
biyle işledikleri suçlardan dolayı, fiille
rimin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu
nun devlet memurlarına ait hükümleri 
uyarınca cezalandırılırlar. 

Disiplin cezaları 

MADDE 48. — Mesleğin vakar ve 
onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bu
lunanlarla, görevlerimi yapmayan veya 
kusurlu olarak yapan yahut da görevinin 
gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde 
bulunan meslek mensupları hakkında, mu
hasebe ve müşavirlik hizmetlerimin ge
reği gM yürütülmesi maksadı ile duru-

, Türkiye Büyük Millet Meclisi İ(S. Sayısı': 249) 
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(Hükümetin TekM) 

b) Kınama; meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının 
yazı ile bildirümesidir. 

c) Geçidi olarak meslekî faaliyetten alıkoyma; meslekî sıfatı siaklı kalmak şar
tıyla bir yıldan az, üç yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır. 

d) Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli malî müşavirin yeminli sıfatının kaldırıl
masıdır. 

e) Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir 
daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir. 

Tafci'bat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uy
gulanmasına engel değildir. 

Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Yet
kili Disiplin Kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma 
yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. 

Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 249) 
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Metin) 

niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşa
ğıdaki disiplin cezaları verilir. 

Disiplin cezaları şunlardır : 
a) Uyarma; meslek mensubuna mes

leğin icrasında daha dikkatli davranma
sı gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

b) Kınama; meslek mensubuna göre
vinde ve davranışında kusurlu sayıldığının 
yazı ile bildirilmesidir. 

c) Geçici olarak meslekî faaliyetten 
alıkoyma; meslekî sıfatı saklı kalmak şar
tıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak 
üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır. 

d) Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli 
malî müşavirin yeminli sıfatının kaldırıl
masıdır. 

e) Meslekten çıkarma; meslek men
subunun ruhsatnamesinin geri alınarak 
bir daha bu mesleği icra etmesine izin 
verilmemesidir. 

Takibat ve hüküm tesisi disiplin so
ruşturması yapılmasına ve disiplin ceza
sı uygulanmasına engel değildir. 

Meslek mensubu hakkında savunma
sı alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Yetkili Disiplin Kurulunun 10 günden az 
olmamak üzere verdiği süre içinde savun
ma yapmayanlar, savunma hakkından 
vaz geçmiş sayılırlar. 

Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden 
itibaren uygulanır. 

(Plan ye Bütçe Komisyonunun Kaibul 
Eftiğü Metiin) 

mun niteliğine ve ağırlık derecesine gö
re aşağıdaki disiplin cezaları verilir» 

Disiplin cezalan şunlardır : 
a) Uyarma; meslek mensubuna mes

leğinin icrasında daha dikkatli davran
ması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

b) Kınama; meslek mensubuna gö
revinde ve davranışında kusurlu sayıldı
ğının yazı ile bildirilmesidir. 

c) Geçici olarak meslekî faaliyetten 
alıkoyma; meslekî sıfatı saklı kalmak şar
tıyla altı aydan az, bir yıldan çok olma
mak üzere meslekî faaliyetten alıkoyma
dır. 

d) Yeminli sıfaını kaldırma; yeminli 
malî müşavirin yeminli sıfatının kaldırıl
masıdır. 

e) Meslekten çıkarma; meslek men
subunun ruhsatnamesinin geri alınarak 
bir daha bu mesleği icra etmesine izin 
verilmemesidir. 

Meslekî kurallara, mesleğin vakar ve 
onuruna aykırı fiil ve harekette bulu
nanlarla, görevin gerektirdiği güveni sar
sıcı harekette bulunan meslek mensupla
rı hakkında, ilk defasında uyarma tek
rarında ise kınama cezası uygulanır. 

Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve 
dürüstlükle yapmayan veya kusurlu ola
rak veyahutta bu Kanunda yer alan 
mesleğin genel prensiplerine aykırı hare
kette bulunan meslek mensupları için ge
çici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma 
cezası uygulanır. 

Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak 
kullandığı Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca ilk defa tespit edilen ve rapora 
bağlanan yeminli malî müşavirler hak
kında geçici olarak meslekî faaliyetten 
alıkoyma, bu husus tekerrür edip bunun 
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(HükümelMi Teklifli) 

Ceza hükmü 

MADDE 49. — 3 üncü maddede aykırı davrananlar hakkında alıtı aydan bir yıla 
kadar hapis ve bir milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezasına hükmo-
lunur. 

12, 13, 15, 43, 44, 45 inci madde hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hak
kında suç dalha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa tieşyüz bin liradan beş milyon liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 249) 



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Ceza hükmü 

MADDE 49. — 3 üncü - maddenin 
1 inci fıkrasına aykırı davrananlar hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
bir milyon liradan on milyon liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur. 

(Plan ve Bütçe (Komisyonunun Kaibui 
Ettiği Metin) 

mahkeme kararıyla kesinleşmesi hailin
de de yeminli sıfatını kaldırma cezası 
verilir. 

Mükellefle birlikte kasden vergi zi
yama sebebiyet verdikleri mahkeme ka
ran ile kesinleşen meslek mensuplarına, 
meslekten çıkarma cezası verilir. 

Üç yıllık bir dönem içinde iki veya 
daha fazla disiplin cezasını gerektiren 
davranışta bulunan meslek mensubuna, 
her yeni suçu için bir öncekinden daha 
ağır ceza uygulanabilir. 

Beş yıllık dönem içinde iki defa mes
lekî faaliyetten alıkoyma cezası ile ce
zalandırılmasından sonra bu cezayı ge
rektiren fiili'yeniden işleyen meslek men
supları hakkında meslekten çıkarma ce
zası uygulanır. 

Disiplin kurulları bir derece ağır ve
ya bir derece hafif disiplin cezasının uy
gulanmasına karar verebilirler. 

Takibat ve hüküm tesisi disiplin so-
nışturması yapılmasına ve disiplin ceza
sı uygulanmasına engel değildir. 

Meslek mensubu hakkında savunma
sı alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Yetkili disiplin kurulunun 10 günden az 
olmamak üzere verdiği süre içinde sa
vunma yapmayanlar, savunma hakkın
dan vazgeçmiş sayılırlar. 

Disiplin cezalan kesinleşme tarihinden 
itibaren uygulanır. 

Ceza hükmü 

MADDE 49. — 3 üncü maddenin 
1 inci fıkrasına aykırı davrananlar hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
bir milyon liradan on milyon liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur. 
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(Hükümdün Teklifi) 

Yönetmelikler 

MADDE 50. — Bu Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlenir: 

a) Serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik ve yeminli malî müşavirliğe ait ça
lışma usul ve esasları, 

b) 7 nci maddeye göre sınav için teşekkül ettirilecek komisyonun çalışma usul
leri, sınav esasları, sınavın konuları, serbest muhasebeci ve malî müşavir veya yeminli 
malî müşavir yanında çalışma şekli, süıesi (staj) ile ilgili diğer hususlar, 

c) Yeminli malî müşavirlerin tasdik işlerine dair işlemler, 
d) Müracaat usulleri, 
e) Ruhsat verilmesi ve unvanın kullanılması, 
f) Üye kayıt defteri, meslek kütüğü ve meslek sicil numarası, 
g) Üye aidatları, 
h) Taşınmaz mallara sahip olma, 
i) Müşavirlik ve muhasebecilik ücretinin esasları, 
j) Meslek mensuplarınca tutulacak defter ve kayıtlar ile bunların bildirim mec

buriyeti, 
k) Disiplin cezasını gerektiren fiiller ile bu fiillere uygulanacak disiplin cezaları, 

bir derece ağır veya hafif disiplin cezalarının uygulanacağı haller, disiplin kovuştur
ması yapılması konusunda karar verecek merci, disiplin cezalarını vermeye yetkili mer
ciler, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazın usul ve şartları ve disiplinle ilgili diğer 
hususlar, 

1) Oda ve birlik personelinin istihdamı ve özlük hakları ile ilgili hususlar, 
m) Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, 
n) Değerlendirme ve sınav komisyonları ile geçici kurulun çalışma usul ve esas

ları, bunların kimlerden oluşacağı, nerelerde ve ne zaman çalışmaya başlayacakları ve 
diğer hususlar, 

a, b, c, j , k, m bentlerinde belirtilen yönetmelikler Odalar Birliğince hazırla
nır, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra yayımlanır 

(n) bendinde belirtilen yönetmelik, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, diğer yönet
melikler Birlikçe çıkarılır. 
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• Metin) 

12/4, 13, 15/4, 43/1, 2, 44, 45 inci 
maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine ay
kırı davranışta bulunanlar hakkında suç 
daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa beş-
yüz bin liradan beş milyon liraya kadar 
ağır para cezasına hükmolunur. 

Yönetmelikler 

MADDE 50. — Bu Kanunla ilgili ola
rak aşağıda belirtilen hususlar çıkarılacak 
Yönetmeliklerle düzenlenir. 

a) Serbest muhasebeci malî müşavir
lik ve yeminli malî müşavirliğe ait çalışma 
usul ve esasları. 

b) 7 nci maddeye göre sınav için te
şekkül ettirilecek komisyonun çalışma 
usulleri, sınav esasları, sınavın konuları, 
serbest muhasebeci malî müşavir veya 
yeminli malî müşavir yanında çalışma 
şekli, süresi (staj) ile ilgili diğer husus
lar, 

c) Yeminli malî müşavirlerin tasdik 
işlerine dair işlemler, 

d) Müracaat usulleri, 
e) Ruhsat verilmesi ve unvanın kul

lanılması, 
f) Üye kayıt defteri, meslek kütüğü 

ve meslek sicil numarası, 
g) Üye aidatları, 
h) Taşınmaz mallara sahip olma, 
i) Müşavirlik ve muhasebecilik ücre

tinin esasları, 
j) Meslek mensuplarınca tutulacak 

defter ve kayıtlar ile bunların bildirim 
mecburiyeti, 

k) Disiplin cezasını gerektiren fiiller 
ile bu fiillere uygulanacak disiplin cezala-
ları, bir derece ağır veya hafif disiplin 
cezalarının uygulanacağı haller, disiplin 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

12/4, 13, 15/4, 43/1, 2, 44, 45 inci 
maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine ay
kırı davranışta bulunanlar hakkında suç 
daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa bir 
milyon liradan- on milyon liraya kadar 
ağır para cezasına ve 12/4 fıkrası hük
mü için bu cezaya ilaveten altı aydan 
bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Yönetmelikler 

MADDE 50. — Bu Kanunla ilgili 
olarak aşağıda belirtilen hususlar çıkarı
lacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

a) Serbest muhasebeci malî müşa
virlik ve yeminli malî müşavirliğe ait ça
lışma usul ve esasları. 

b) 7 nci maddeye göre sınav için 
teşekkül ettirilecek komisyonun çalışma 
usulleri, sınav esasları, sınavın konuları, 
serbest muhasebeci malî müşavir veya 
yeminli malî müşavir yanında çalışma 
şekli, süresi (staj) ile ilgili diğer husus
lar, 

c) Yeminli malî müşavirlerin tasdik 
işlerine dair işlemler, 

d) Müracaat usulleri, 
e) Ruhsat verilmesi ve'unvanın kul

lanılması, 
f) t)ye kayıt defteri, meslek kütüğü 

ve meslek sicil numarası, 
g) Üye aidatları, 
!h) Taşınmaz mallara sahip olma, 
i) Müşavirlik ve muhasebecilik üc

retinin esasları, 
j) Meslek mensuplarınca tutulacak 

defter ve 'kayıtlar ile bunların hildıirim 
mecburiyeti, 

k) Disiplin kovuşturması- yapılması 
konusunda karar verecek merci, disiplin 
cezalarını vermeye yetkili merciler, dlisfip-
lin cezalarına karşı yapılacak itirazın 
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GEÇfCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az iki yıldan 
beri;. 

a) Kanunun 2 noi maddesinin (A) fıkrasında yiazılı işleri bıir işyerine bağlı ol
maksızın yapanlar veya yapmış olanlar, 

b) Kanunİan uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlar ile kamu kuruluş
larının veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde 
birinci derecede imza yetkisıini haiz ve muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden 
veya malî denetiminden sorumlu olanak çalışmış olanlar, 

Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı nitelikleri taşımaları kaydıyla Kanunun 5 inci 
maddesinin (a) bendinde yer alan öğrenim şartı aranmaksızın serbest muhasebeci ol
maya hak kazanırlar. Bunlar malî müşavir olarak faaliyette bulunamazlar ve bu un
vanı kullanamazlar. 

(Serbest muihsebeci olmak isteyenler, daha önceki çalışmalarını, bağlı oldukları 
vergi dairelerinden veya çalışmış oldukları kurum ve kuruluşlardan alacakları belge
lerle Geçici Kurulca uygun görülecek mercie ibraz etmek ve Serbest Muhasebecilik 
İzin Belgesi almak zorundadırlar. 

Kanunun yayımından itibaren maddemin (a) bendinde 'belirtilenler 6 ay içinde, 
(b) bendinde belirtilenler ise 5 yıl içinde Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi veya Ruh-
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kovuşturması yapılması konusunda ka
rar verecek merci, disiplin cezalarını ver
meye yetkili merciler, disiplin cezalanna 
karşı yapılacak itirazın usul ve şartları ve 
disiplinle ilgili diğer hususlar, 

1) Oda ve birlik personelinin istih
damı ve özlük haklan ile ilgili hususlar, 

m) Kanunun uygulaması ile ilgili di
ğer hususlar, 

n) Değerlendirme ve sınav komisyon
ları ile geçici kurulun çalışma usul ve 
esasları, bunların kimlerden oluşacağı, 
nerelerde ve ne zaman çalışmaya baş
layacakları ve diğer hususlar, 

a, b, c, j , k, 1, m bentlerinde belirti
len yönetmelikler Odalar Birliğince ha
zırlanır, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
uygun görüşü alındıktan sonra yayımla
nır. 

(n) Bendinde belirtilen yönetmelik, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, diğer 
Yönetmelikler Birlikçe çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte en az iki yıldan 
beri; 

a) Kanunun 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasında yazılı işleri bir işyerine bağlı 
olmasızın yapanlar veya yapmış olanlar, 

b) Vergi Usul Kanununa göre vergi 
inceleme yetkisi almış olanlar ile kamu 
kuruluşlarının veya bilanço usulünde def
ter tutan özel kuruluşların muhasebe bi
rimlerinde birinci derecede imza yetkisi
ni haiz ve muhasebenin fiilen sevk ve 
idare edilmesinden veya malî denetimin
den sorumlu olarak çalışmış olanlar, 

Kanunun 4 üncü maddesinde yazıl 
nitelikleri taşımaları kaydıyla Kanunun 
5 inci maddesinin A/a bendinde yeralan 

(Plan ye Bütçe Komisyonunun Kabul 
[Ettiği Metün) 

usul ve şartlan ve disiplinle ilgili düğer 
hususlar, 

1) Oda ve bÜrî'ik personelinin istih
damı ve özlük hakları ile ilgili hususlar, 

m) Kanunun uygulanması ile ilgili 
diğer hususlar, 

n) Değerlendirme ve sınav komis
yonları ile geçici kurulun çalışma usul ve 

• esasları, bunların kimlerden oluşacağı, 
nerelerde ve ne zıaman çalışmaya başla
yacakları ve diğer hususlar, 

a, b, c, j , k, 1, m, bentlerinde belirti
len yönetmelikler Odalar Birliğince bir
liğin kurulmasından itibaren bir yıl için
de hazırlanır, Maliye ve Gümrük Bakan
lığının uygun görüşü alındıktan sonra 
Resmî Gazetede yayımlanır. 

(n) bendinde belirtilen yönetmelik en 
geç altı ay içinde Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca diğer yönetmelikler Birlikçe, 
Birliğin kurulmasından itibaren altı ay 
içinde çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 Mart 1989 
tarihi itibariyle; 

a) Kanunun 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasında yazılı işleri bir işyerine bağlı 
olmaksızın yapanlar veya yapmış olan
lar, 

b) Kanunları uyarınca vergi incele
me yetkisi almış olanlar 'ile kamu kuru
luşlarının veya 'bilanço usulünde defter 
tutan Özel ıkuruluşlann muhasebe birim
lerinde birinci derecede imza yetkisini 
haiz ve muhasebenin fiilen sevk ve ida
re edilmesinden veya malî denetiminden 
sorumlu alarak çalışmış olanlar, 

Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı 
nitelikleri taşımaları kaydıyla Kanunun 
5 inci maddesinin A/a bendinde yer alan 
öğrenim şartı aranmaksızın serbest mu-
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satı almak için ilgili mercie belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Bu sürelerden sonra 
müracaat edilmesi halinde bu haktan yararlanılamaz. 

Serbest Muhasebecilik îzin Belgesi, Birliğin teşkilin'den sonra Serbest Muhase
becilik Ruhsatı ile değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 4 üncü 
maddesindeki şartlan taşımaları ve huikuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, banka
cılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından lisans seviyesinde veya diğer yük
seköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber, sayılan bu bilim 
dallarından lisans üstü seviyesinde mezun olmaları şartıyla; 

a) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış, bu yetkiyi aldıkları tarihten 
sonra en az 3 yıl kamu hizmetinde çabşmış ve kamu hizmetinden ayrılmış olanlar ile 
hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilim
ler dallarında en az 3 yıl öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlar, 

b) Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri bir işyerine bağlı ol
maksızın en az 5 yıl yapanlar veya yapmış olanlar, 

c) Kamu kuruluşlarının veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz olarak muhasebenin fiilen 
sevk ve idare edilmesinden veya malî denetiminden sorumlu olarak en az 5 yıl çalış
mış olanlar, 

Serbest muhasebeci ve malî müşavir olmaya hak kazanırlar. 
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öğrenim şartı aranmaksızın serbest mu
hasebeci olmaya hak kazanırlar. Bunlar 
malî müşavir olarak faaliyette buluna
mazlar ve bu unvanı kullanamazlar. 

Serbest muhasebeci olmak isteyenler, 
daha önceki çalışmalarını, bağlı olduk
ları vergi dairelerinden veya çalışmış ol
dukları ıkurum ve kuruluşlardan alacak
ları belgelerle Geçici Kurulca uygun gö
rülecek mercie ibraz etmek ve Serbest 
Muhasebecilik İzin Belgesi almak zorun
dadırlar. 

Kanunun yayımından itibaren madde
nin (a) bendinde belirtilenler 6 ay içinde 
(b) bendinde belirtilenler ise 5 yıl içinde 
Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi veya 
Ruhsatı almak için ilgili mercie belge
lerini ibraz etmek zorundadırlar. Bu sü
relerden sonra müracaat edilmesi halin
de bu haktan yararlanılamaz. 

Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi, 
Birliğin teşkilinden sonra Serbest Muha
sebecilik Ruhsatı ile değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 4 ün
cü maddesindeki şartları taşımaları ve 
hukuk, iktisat, maliye, işletme muhasebe, 
bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bi
limler dallarından lisans seviyesinde ve
ya diğer yükseköğretim kurumlarından 
lisans seviyesinde mezun olmakla bera
ber, sayılan bu bilim dallarından lisans 
üstü seviyesinde mezun olmaları şartıy
la; 

a) Vergi Usul Kanununa göre vergi 
inceleme yetkisi almış, bu yetkiyi aldık
ları tarihten sonra en az 3 yıl kamu hiz
metinde çalışmış ve kamu hizmetinden 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Mefciin) 

hasebeci olmaya hak kazanırlar. Bunlar 
malî müşavir olarak faaliyette bulun
mazlar ve 'bu unvanı kullanamazlar. 

Serbest muhasebeci olmak isteyen
ler, daha önceki çalışmalarını, 'bağlı ol
dukları vefgi dairelerinden veya çalışmış 
oldukları kurum ve kuruluşlardan ala
cakları belgelerle geçici kurulca uygun 
görülecek mercie ibraz etmek ve Serbest 
'Muhasebecilik İzin "Belgesi almak zorun
dadırlar. 

Kanunun yayımından itibaren madde
nin (a) bendinde 'belirtilenler 6 ay içinde 
(b) bendinde 'belirtilenler ise 5 yıl içinde 
Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi veya 
ruhsatı almak için ilgili mercie belgelerini 
ibraz etmek zorundadırlar. Bu sürelerden 
sonra müracaat edilmesi halinde bu hak
tan yararlanılamaz. 

Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi, 
Birliğin teşkilinden sonra Serbest Mu
hasebecilik Ruhsatı ile değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 4 ün
cü maddesindeki şartları taşımaları ve 
hukuk, iktisat, maliye, işletme muhase
be, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 
bilimler dallarından lisans seviyesinde 
veya diğer yükseköğretim kurumlarından 
lisans seviyesdndje mezun olmakla bera
ber, sayılan bu bilim dallarından lisans 
üstü seviyesinde mezun olmaları şartıyla; 

a) Türküye genelinde malî denetim 
yapan kamu 'bankaları müfettişleri ile 
kanunları uyarınca vergi inceleme yet
kisi almış olanlardan; bu yetkilerini al
dıkları tarihten itibaren en az 3 yıl ka
mu hizmetinde çalışmış ve kamu hizme
tinden ayrılmış olanlar ile hukuk, ikti-
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Serbest muhasebeci ve malî müşavir olmaya hak kazananlardan (a) ve (b) fık
rasında sayılanlar, ilgili vergi dairelerinden veya ilgili kuruluşlardan alacalklan çalış
ma sürelerini tevsik eden belgeleri Kanunun yürürlük (tarihinden itibaren 6 ay içeri
sinde, (c) fıkrasında sayılanlar is© 5 yıl içerisinde yetkili mercii© ibraz etmek zorunda
dırlar. 

Bu maddede yazılı şartları taşıyanlara geçici 3 üncü maddede belirtilen Geçici 
Kurul tarafından Serbest Muhasebeci ve Malî Müşavirlik İzin Belgesi düzenlemek 
suretiyle, Serbest Muhasebeci ve Malî Müşavirlik unvanı verilir. 

İzin belgesi, Birliğin kurulmasından sonra, Serbest Muhasebeci ve Malî Müşa
virlik Ruhsatı il© değiştirilir. 
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ayrılmış olanlar ite hukuk, iktisat, maliye, 
muhasebe, işletme, bankacılık, kamu yö
netimi ve siyasal bilimler dallarında en 
az 3 yıl öğretim üyeliği veya görevliliği 
yapmış olanlar, 

b) Kanunun 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasında yazılı işleri bir işyerine bağlı 
olmaksızın en az 5 yıl yapanlar veya yap
mış olanlar, 

c) Kamu kuruluşlarının veya bilanço 
usulünde defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece im
za yetkisini haiz olarak muhasebenin fii
len sevk ve idare edilmesinden veya ma
lî denetiminden sorumlu olarak en az 5 
yıl çalışmış olanlar, 

Serbest muhasebeci malî müşavir ol
maya hak kazanırlar. 

Serbest muhasebeci malî müşavir ol
maya hak kazananlardan (a) ve (b) fık
rasında sayılanlar, ilgili vergi dairelerin
den veya ilgili kuruluşlardan alacakları 
çalışma sürelerini tevsik eden belgeleri 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 
ay içerisinde, (c) fıkrasında sayılanlar ise 
5 yıl içerisinde yetkili mercie ibraz etmek 
zorundadırlar. 

Bu maddede yazılı şartları taşıyan
lara geçici 3 üncü maddede belirtilen Ge
çici Kurul tarafından Serbest Muhasebe
ci Malî Müşavirlik tzin Belgesi düzenle
mek suretiyle, Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirlik unvanı verilir. 

tzin belgesi, Birliğin kurulmasından 
sonra, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir
lik Ruhsatı ile değiştirilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

sat, maliye, muhasebe, işletme, bankacı
lık, kamu yönetimi ve siyasal 'bilimler 
dallarında en az 3 yıl öğretim üyeliği ve
ya görevliliği yapmış olanlar, 

b) Kanunun 2 noi maddesinin (A) 
fıkrasında yazılı işleri 'bir işyerine 'bağlı 
olmaksızın en az 5 yıl yapanlar veya 
yapmış olanlar, 

c) Kamu kuruluşlarının veya bilan
ço usulünde defter tutan özel kuruluşla
rın muhasebe birimlerinde birinci derece 
imza yetkisini haiz olarak muhasebenin 
fiilen sevk ve idare edilmesinden veya 
malî denetiiminden sorumlu olarak en az 
5 yıl çalışmış olanlar, 

Serbest rnuhase'beci malî ımüşavir ol
maya hak kazanırlar. 

Serbest muhasebeci ma'lî müşavir 
olmaya hak kazananlardan (a) ve (t>) fık
rasında sayılanlar, ilgili vergi dairelerin
den veya ilgili kuruluşlardan alacakları 
çalışma sürelerini tevsik eden 'belgeleri 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 
ay içerisinde, (c) fıkrasında sayılanlar ise 
5 yııl içerisinde yetkili mercie libraz et
mek zorundadırlar. 

Bu maddede yazılı şartları taşıyanlara 
geçici 4 üncü maddede belirtilen geçici 
kurul tarafından Ser'best Muhaseibeci 
Malî Müşavirlik îzin Belgesi düzenle
mek suretiyle, Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirlik unvanı verilir. 

îzin 'belgesi, 'Birliğin kurulmasından 
sonra, Serbest Muhasebeci Malî Müşa
virlik Ruhsatı ite değiştirilir. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Odaların ve Birliğin teşkiline kadar bu kuruluşlara ve
rilen görevler Maliye ve Gümrük Bakanınca oluşturulacak Geçici Kurul tarafından 
yürütülür. 

Geçici Kurul; Maliye ve Gümrük Bakanınca seçilecek on üyeden oluşur. Kurul 
üyelerine verilecek huzur hakkı Maliye ve Gümrük Bakanının onayı ile belirlenir. 

Geçici Kurul Odaların ve Odalar Birliğinin organlarının teşekkülüne kadar Ma
liye ve Gümrük Bakanı tarafından uygun görülecek il veya bölgelerde en' az üç üye
den oluşacak Değerlendirme Komisyonları kurar. 

Geçici madde hükümleri gereğince sınavsız Serbest Muhasebeci ve Malî Müşa
vir olacaklar ile Serbest Muhasebeci ve Malî Müşavirlik sınavına girmek isteyenler, 
kurulacak Değerlendirme Komisyonlarına müracaat ederler. Değerlendirme Komis
yonlarının verdiği karar üzerine sınava girmeye hak. kazananlların sınavları, Odaların 
ve Odalar Birliğinin kuruluşu tamamlanıncaya kadar Maliye ve Gümrük Bakanı tara
fından kurulacak Sınav Komisyonları tarafından yapılır. Sınav Komisyonu, biri Ma
liye ve Gümrük Balkanlığı temsilcisi, ikisi de üniversite öğretim üyesi olmak üzere üç 
üyeden oluşur. Birden fazla Sınav Komisyonları 'kurulabilir. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Odaların ve 
Birliğin teşkiline ıkadiar bu kuruluşlara 
verilen görevler Maliye ve Gümrük Ba
kanınca oluşturulacak Geçici Kurul tara
fından yürütülür. 

Geçici Kurul; Maliye ve Gümrük Ba
kanınca seçilecek on üyeden oluşur. Kurul 
üyelerine verilecek huzur hakiki Maliye 
ve Gümrük Bakanının onayı ile belirle
nir. 

Geçici Kurul Odaların ve Odalar Bir
liğinin organlarının teşekkülüne kadar 
Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından uy
gun görülecek il veya bölgelerde en az üç 
üyeden oluşacak Değerlendirme Komis
yonları kurar. 

Geçici madde hükümleri gereğince sı
navsız Serbest Muhasebeci Malî Müşavir 
olacaklar ile Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirlik sınavına girmek isteyenler, ku
rulacak Değerlendirme Komisyonlarına 
müracaat ederler. Değerlendirme Komis
yonlarının verdiği karar üzerine sınava 
girmeye hak kazananların sınavları, Oda
ların ve Odalar Birliğinin kuruluşu ta
mamlanıncaya kadar Maliye ve Güm
rük Bakanı tarafından kurulacak Sınav 
Komisyonları tarafından yapılır. Sınav 
Komisyonu, biri Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı temsilcisi, ikisi de üniversite Öğre
tim üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur. 
Birden fazla Sınav Komisyonları kurula- , 
bilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metiin) 

GEÇtOt MADDE 3. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 
4 üncü maddesindeki şartlan taşımaları 
ve 5 inci maddesinde belirtilen konular
da lisans seviyesinde veya diğer yüksek-
öğreıtüim kurumlarından lisans seviyesin
de mezun olmakla beraber, sayılan bu 
bilim dallarından lisansüstü seviyesinde 
mezun olmaları şartıyla; 

a) Kanunları uyarınca vergi ince
leme yetkisi almış ve yeterlik sınavı ver
miş olanlarda, inceleme yetkisi aldıkla
rı tarihten itibaren kamu hizmetlerinde 
geçen süreleri ile kamu hizmetinden ay
rıldıktan sonra Maliye, Muhasebe ve İş
letme konularında geçen çalışma süreleri 
toplamı 8 yıl olanlar, 

b) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, 
Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal 
Bilimler dallarandan birinden profesör 
unvanı alknış olanlar, 

c) En az 12 yıldan beri; Kanunun 
2 nci maddesinin ı(A) fıkrasında yazık iş
leri, 'bir işyerline bağlı olmaksızın yapan
lardan ve kamu kuruluşlarının veya bi
lanço esasında defter tutan özel kuru
luşların muhasebe birimlerinde birinci de
recede imza yetkisini haiz olarak sorum
lu bulunanlardan, son üç yıllık dönemde 
düzenlödMieri beyannamelerle ilgili mü
kelleflerin bilançolarının aktif toplamları 
yıllık ortalaması 10 milyar lirayı aşmış 
olanlar. 

Yeminli malî müşavir olmaya hak 
kazanırlar. 

©unlara geçici 4 üncü maddede be-
lirtiön geçici kurul tarafından Ye
minli Malî Müşavirlik tzin Belgesi dü-
zenleınımdk suretiyle yeminli malî mü
şavir unvanı verilir, İzin belgesi Birliğin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249) -
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 4 üncü 
maddesindeki şartları taşımaları ve 5 inci maddesinde belirtilen konularda lisans se
viyesinde veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla 
beraber, sayılan bu bilim dallarından lisans üstü seviyesinde mezun olmaları koşuluy
la; 

a) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve yeterlik sınavı vermiş olan
lardan, inceleme yetkisi aldıkları tarihten itibaren kamu hizmetinde geçen süreleri ile 
kamu hizmetlinden ayrıldıktan sonra maliye, muıhasöbe ve işletme konularında geçen 
çalışma süreleri toplamı 10 yıl olanlar, 

b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bi
limler dallarından birinden profesör unvanı almış olanlar, 

c) En az 15 yıldan beri; Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri, 
bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlardan ve kamu kuruluşlarının veya bilanço esasın
da defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetki
sini haiz olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya malî denetimin
den sorumlu bulunanlardan, son üç yıllık dönemde düzenledikleri beyannamelerinde 
ve ekleriinde yer alan safi kârları toplamı 5 milyar lirayı aşmış olanlar, 

Yeminli Malî Müşavir olmaya hak kazanırlar. 
Bunlara geçici 3 üncü maddede belirtilen Geçici Kurul tarafından Yeminli Malî 

Müşavirlik izin Belgesi düzenlenmek suretiyle Yeminli Malî Müşavir unvanı verilir. 
İzin belgesi birliğin teşkilinden sonra yeminli malî müşavirlik ruhsatı ile değiştirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 249) 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 4 ün
cü maddesindeki şartlan taşımaları ve 5 
inci maddesinde belirtilen konularda lisans 
seviyesinde veya diğer yükseköğretim ku
rumlarından lisans seviyesinde mezun ol
makla beraber, sayılan bu bilim dalların
dan lisans üstü seviyesinde mezun olma
ları şartıyla; 

a) Vergi Usul Kanununa göre vergi 
inceleme yetkisi almış ve yeterlik sınavı 
vermiş olanlarda, inceleme yetkisi aldık
ları tarihten itibaren kamu hizmetlerinde 
geçen süreleri ile kamu hizmetinden ay
rıldıktan sonra Maliye, Muhasebe ve iş
letme konularında geçen çalışma sürele
ri toplamı 8 yıl olanlar, 

b) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, 
Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal 
Bilimler dallarından birinden profesör 
unvanı almış olanlar, 

c) En az 12 yıldan beri; Kanunun 2 
nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı iş
leri, bir işyerine bağlı olmaksızın yapan
lardan ve kamu kuruluşlarının veya bi
lanço esasında defter tutan özel kuruluş
ların muhasebe birimlerinde birinci dere
cede imza yetkisini haiz olarak sorumlu 
bulunanlardan, son üç yıllık dönemde dü
zenledikleri beyannamelerinde ve eklerin
de yer alan safî kârları toplamı 5 milyar 
lirayı aşmış olanlar. 

Yeminli Malî müşavir olmaya hak 
kazanırlar. 

Bunlara geçici 3 üncü maddede belir
tilen Geçici Kurul tarafından Yeminli 
Malî Müşavirlik İzin Belgesi düzenlen
mek suretiyle Yeminli malî müşavir un-

(PJian ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metih) 

teşkilinden sonra Yeminli Malî Müşavir
lik Ruhsatı die 'değiştirilir, 

GEÇİCİ MADDE 4. — Odaların ve 
Birliğin teşkiline kadar bu kuruluşlara 
verilen görevler Maliye ve Gümrük Ba
kanınca oluşturulacak Geçici Kurul ta
rafından yürütülür. 

Geçici Kurul; Maliye ve Gümrük Ba
kanınca seçilecek on üyeden oluşur. Ku
rul üyelerine verilecek huzur hakkı Ma
liye ve Gümrük Bakanının onayı ile be
lirlenir. 

Geçici Kurul Odaların ve Odalar Bir
liğinin organlarının teşekkülüne kadar 
Maliye ve Gümrük Bakam tarafından 
uygun görülecek il veya bölgelerde en 
az üç üyeden oluşacak Değerlendirme Ko
misyonları kurar. 

Geçici madde hükümleri gereğince 
sınavsız Serbest Muhasebeci Malî Mü
şavir olacaklar ile Serbest Muhasebeci 
Malî Müşavirlik sınavına girmek isteyen
ler, kurulacak Değerlendirme Komisyon
larına müracaat ederler. Değerlendirme 
Komisyonlarının verdiği karar üzerine 
sınava girmeye hak kazananların' sınavları, 
Odaların ve Odalar Birliğinin kuruluşu ta
mamlanıncaya kadar Maliye ve Gümrük 
Bakanı tarafından kurulacak Sınav Ko
misyonları tarafından yapılır. Sınav Ko
misyonu, biri Maliye ve Gümrük Bakan
lığı temsilcisi, ikisi de üniversite öğretim 
üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur. Bir
den fazla Sınav Komisyonları kurulabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 249) 
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GEÇtCt MADDE 5. — İlgili Devletlerce karşılıklılık şartı sağlanıncaya kadar 
8 inci madde hükmünden faydalanamayan yabancı serbest muhasebeci ve malî mü
şavirler, bu Kanunun yürürlük tarihini takibeden yılın sonuna kadar işlerine devam 
edebilirler, 

GEÇİCİ MADDE 6. — Birlik kurulup faaliyete geçinceye kadar bu Kanunun 
uygulanması ile ilgili giderler Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 22 nci maddesine göre seçilecek Yönetim 
Kurulu üyelerinde odaların kurulmasından itibaren 6 yılı için, 5 yıllık kıdem şartı aran
maz. 

Yürürlük 

MADDE 51. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Tüinkiye Büyük Millet MecM (S. Sayısı : 249) 
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vanı verilir, tzin belgesi Birliğin teşkilin
den sonra Yeminli Malî Müşavirlik Ruh
satı ile değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 1, 2 
ve 4 üncü maddelere göre hak sahibi olup 
da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
T.B.M.M. Üyesi veya Belediye Başkanı 
oldukları için bu görevleri nedeniyle il
gili meslek mensubu unvanını alamayan
ların bu görevlerinin bitiminden itibaren 
1 yıl içinde ilgili adaya başvurmaları 
halinde unvanları verilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İlgili Dev
letlerce karşılıklılık şartı sağlanıncaya 
kadar 8 inci madde hükminden fayda
lanamayan yabancı serbest muhasebeci 
malî müşavirler, bu Kanunun yürürlük 
ıtarihini takip eden yılın sonuna kadar iş
lerine devam edebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Tasarının 
Geçici 6 nci maddesi Geçici 7 nci mad
de olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının 
Geçici 7 nci maddesi Geçici 8 inci mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 51. —Tasarının 51 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metim) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 1, 2 
ve 3 üncü maddelere göre hak sahibi olup 
da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te T.B.M.M. Üyesi veya Belediye Baş
kanı oldukları için bu görevleri nedeniy
le ilgili meslek mensubu unvanını, ala
mayanların bu görevlerinin bitiminden iti
baren 1 yıl içinde ilgili odaya başvurma
ları halinde unvanları verilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İlgili Dev
letlerce karşılıklılık şartı sağlanıncaya 
kadar 8 inci madde hükmünden fayda
lanamayan yabancı serbest muhasebeci 
malî müşavirler, bu Kanunun yürürlük 
tarihini takibeden yılın sonuna kadar iş
lerine devam edebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Birlik ku
rulup faaliyete geçinceye kdar bu Kanu
nun uygulanması ile ilgili giderler Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bütçesinden kar
şılanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 
22 nci maddesine göre seçilecek Yönetim 
Kurulu üyelerinde odaların kurulmasın
dan itibaren 6 yılı için, 5 yıllık kıdem 
şartı aranmaz. 

Yürürlük 

MADDE 51. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

(S, Sayısı : 249) 
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Yürütme 
MADDE 52. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devl«t Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

tçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

MiLlî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. T ürür 

Turizm Bakanı V. 
M. T. Titiz 

Klüütür Bıallaanv 

M. T. Titiz 
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Metin) v Ettiği Metin) 

Yürütme Yürütme 
MADDE 52. — Tatarının 52 nci MADDE. 52. — Bu Kanun hüküm-

maddesi Komisyonumuzca aynen İcabul lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
edilmiştir. 

; 

Türiciye Büyük MÜUet Mecüai (S. Saf* : 249) 
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