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3. — Malî Denge Vergisi kanunu ta
sarısının Millet

Meclisince kabul olunan

metni ve Cumhuriyet

Senatosu Malî ve

iktisadî isler ve Bütçe ve Plan komisyon-

larmclan 5'er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu
(Millet
Meclisi 1/585; Cumhuriyet
Senatosu
1-69) (S. Sayısı: 104)
661'665,666 :667

I. __ GECEN TUTANAK ÖZETİ
Ankara Üyesi Yiğit Köker, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanunun bir fıkrasının iptali
için Anayasa Mahkemesine müracaat üzerine ve
rilen bir beyanat,
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza!, ilân edilen hu
bubat fiyatlarının, artan toptan eşya fiyatları
paralelinde olması için gereken tedbirlerin alın
ması,
Antalya Üyesi Akif Tekin, Devlet Su İşleri
nin sulama suyunun fiyatını artırmasının tarım
ürünlerinin maliyetini yükseltmesi dolayısıyle
alınması gereken tedbirler ve,
Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete de,
Toprak Mahsulleri Ofisinin tahıl satınalma usulleriııdeki aksaklıkların meydana getirdiği güç
durum ve alınması gereken tedbirler konuların
da gündem dışı birer demeçte bulundular.
Ticaret Bakanı Nairn Talû, gündem dışı ko
nuşma yapan üyelerin temas ettikleri tarım
ürünlerinin maliyetindeki artışlar ve ilân edi
len hububat fiyatları konularına,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Ko
da manoğlu da, Antalya Üyesi Akif Tekinin su
lama suyu fiyatları konusundaki konuşmasına
cevap veren birer demeçte bulundular,

Bursa Üyesi ihsan Sabri ÇağlayaııgiTin katılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ile,
Gümrük ve Tekel Bakam Haydar Özalp'in,
Gümrük kanunu tasarısının havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan seçilecek 2'şer üyeden ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine
dair önergesi kabul olundu.
Erişme Kontrolü Karayolları Kanunu ile,
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı Di
yarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki
Kanuna ek kanun tasarıları öncelik ve ivedi
likle görüşülerek kabul edildi ve kanunlaştık
ları bildirildi.
Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanım tasarısının öncelikle görüşülmesi
kabul olundu, ivedilikle görüşülmesinin oylan
ma?1. sırasında ileri sürülen itirazlar üzerine ya
pılan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıldığından;
8 . 6 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,48'de son
verildi,
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ÇELEN KAĞITLAR
Raporlar

îmrivet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay
Bütçe ve Plan komisyonlar.', raporları (Millet
iiurumu Kanununun uygulanması için alma- j
cak tedbirlerle ilgili Y 3 îki kanunu tasarısının j M e c l i s i : 1 / 5 9 6 » Cumhuriyet Senatosa : 1/74)
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum- i (S. Sayısı : 103) (Dağıtıra tarihi: 7 . 6 . 1972)
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2. —Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi 1/591; Cumhuriyet Senatosu 1/71)
(S. Sayısı : 93'e ek) (Dağıtma tarihi: 8.6.1972)
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3. — Malî denge vergisi kanunu tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadî İşler ve
Bütçe ve Plan komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu
(Millet Meclisi 1/585; Cumhuriyet Senatosu
1/69) (S. Sayısı : 104)
(Dağıtma tarihi :
8 . 6 . 1972)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : M. Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)

BAŞKAN — 65 nci Birleşimi açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Çoğunluğumuz
kerelere başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)

vardır, müza

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — İstanbul Üyesi Hifat Öztürkenine nin,
hayvan ve hayvansal ürünlerde maliyete dayalı
destekleme alımlarının ııapılması ve kaliteli ei
üretiminin artırılması irin alınarak tedbirler
hakkındaki (/ündem dışı demeci ve Ticaret Ba
kanı Naim Talanım cevabı.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu istanbul
Üyesi Sayın öztürkçine hayvan ve hayvansal
ürünlerin maliyete dayalı destekleme alım fiyat
ları ile, kaliteli üretimi teşvik edecek yönde
uygulanacak hususlar hakkında gündem dışı
söz talebetmişlerdir. Kısa olmak üzere buyu
run Sayın öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE {İstanbul)
Başkan, muhteremi arkadaşlarım;

Sayın

Açıkça ifade etmek isterim ki, gelmiş geç
miş bütün hükümetlerin et ürünlerine karşı tu
tumu hatalıdır. Türkiye'nin kalkınmasının herşeyden önce hayvansal ürünlerin de değerli bir

biçime sokulmasiyle mümkün olacağı inancını
muhafaza etmekteyim.
Hükümetler pamuk, şeker pancarı, ayçiçe
ği, fındık, çay, tütün ve buğday gibi ürünleri
mizi bütün imkânlariyle koruyucu fiyatlar ve
destekleme alımlariyle nasıl himaye edebiliyor
ise, et ürünlerimizi de aynı yönde ayarlamalı
ve destekleyici fiyatlarla müstahsilin karşısına
çıkmalıdır. Bu zorunluluk vardır. Hükümet et
yönetiminde ne yeteri ölçüde kaynak arıyor,
ne koruyucu fiyatı ve ne de destekleme alımla
rını uyguluyor. Bu halin devamı ise, millî ser
vete indirilen en ağır bir darbedir.
Et ürünlerimizde, besiciler fiyat garantisi
ne sahip değildir. Canlı hayvan ve et pazar
larında hem üreticiyi hem de tüketiciyi koru
yucu tedbirler yoktur. Besicilik kredisi yeter
sizdir. Besicilere değişik kaynaklardan veri
len edinme ve yem kredilerinin eski fiyatlara
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göre devamı ise, hatalıdır. Zira, besicilerin
yem ihtiyaçlarının karşılanması hususunda çı
kan suni fiyatlara karşı Hükümetin gereği gi
bi tedbirleri yoktur.
ihracat politikası ise, hatalı bir yolda de
vanı etmektedir. Geçmiş devirlerden bir misal
vermek isterim. Meselâ; 300 bin ton yağlı to
hum küspelerinin ihraç edildiği zaman, 200 mil
yon liralık bir ihracat geliri sağlanmaktadır.
Halbuki bu ihracat geliri sağlanacak yerde, bu
küspeleri biz Türkiye'de kendi hayvanlarımıza
vermiş olsa idik, o zaman 75 bin ton et ih
raç etme imkânı da bulunacaktı. Bunun kar
şılığı ise, 1 milyar liranın üstündedir.
ihracattaki diğer bir politik hatamız genç,
fakat zayıf hayvanları ihraçe diyoruz. Bu za
yıf hayvanları alan diğer hükümetler, ajmı za
manda bizden küspe de almak suretiyle bunla
rı besliyorlar ve kesime arz ettikleri zaman da
en aşağı 700 milyon lira bu hükümetler kârlı
çıkıyorlar. Şimdi biz zayıf hayvan ihraçedinceye kadar, diğer taraftan küspe ihraçedinceye
kadar; memleketimizde bulunan zayıf hayvanla
rı bu küspelerle beslediğimiz takdirde ve ihraç
durumuna geldiği vakit millî gelire 200 mil
yon lira değil, 700 milyon liralık bir gelir sağ
lanmış olacaktır.
Benim, bütün temennim yeni Hükümetin
bu gibi hususlarda gerekli tedbirleri almasıdır.
Diğer bir husus, kasaplık hayvan besicile
rinin de örgütlenme cihetine sokulmasıdır. Be
lediyelere ve aracılara yüksek ücret ve resim
ler ödeme zorunluğu kendiliğinden o zaman or
tadan kalkacaktır. Nitekim, üretici koyun ba
şına % 7, sığırda da % 10'nu pazarlama masra
fı olarak ödeme zorunluğu karşısında kalmak
tadır. Halbuki bunlar bir şirket haline getiri
lip teşkilâtlandırıldığı zaman, bu gibi pazarla
ma masrafları vatandaşın sırtından alınacağı
gibi, besicinin de yükü hafiflemiş olacaktır.
Et ve Balık Kurumuna gelince : Et ve Ba
lık Kurumunun, et alımı işi ise, her yönü ile
bata içerisinde hâlâ devam etmektedir. Taban
fiyatı yoktur, üretici ve tüketici bu nedenle
aracıların arasında daima ezilmeye mahkûm
kalmaktadır. Et ve Balık Kurumu üretici böl
gelerden canlı hayvan alıp, et olarak tüketi
ci bölgelere artık sevketmelidir. Randıman
üzerinden, et alımı ise, hatalıdır, Randıman
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üzerinde duruluyor, ama bu randımanın yanı
başında etin kalitesi ve etin değeri üzerinde bir
araştırma yapılmamaktadır. Bütün bunların
yapılması ve Et ve Balık Kurumuna da diğer
kurumlarda olduğu gibi kredi imkânlarının
sağlanması ile Et ve Balık Kurumu rahatlıkla
köylüden kendi içinde pazarlarda alış veriş
yapmak suretiyle ucuz et temini imkânlarını
bulacak ve Türkiye'de öyle zannediyorum ki,
et meselesi diye bir husus kalmayacaktır.
Et ürünlerimizin de diğer ürünlerimizde ol
duğu gibi koruyucu fiyatlar ve destekleme alını
lan ile, her yönü ile himaye edilmesi zorunluğu
ve zorluğu vardır. İkinci Beş Yıllık Planın,
1.972 yılı icra planında ne yazık ki şu ana ka
dar bir harekete geçilmemiştir. Üzüntümü de
ayrıca arz eder, Hükümetin bu hususta âcil
tedbirler almasını saygı ile arz ederim.
BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Naim
Talû.
TİCARET BAKANI NAİM TALU — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler;
Konuşmacı esas itibariyle iki mühim mev
zua temas etmiştir. Bunlardan bir tanesi, des
tekleme alımları ile alâkalıdır. Diğeri de et
mevzuudur.
Şu hususu arz etmek isterim ki, Hükümeti
miz et mevzuu üzerinde hassasiyetle durmak
tadır. Malûmunuz olduğu veçhile et meselesi,
filvaki birtakım kısa vadeli tedbirler olabilir,
cima aslında uzun vadeli tedbirlere ihtiyaç gös
teren bir mevzudur ve bu tedbirler alınacaktır.
Bu mevzuda çalışmalarımız vardır.
Şu hususu ifade edeyim ki, memleketimiz
de hayvancılık yalnız bu memleketin ihtiyacı
nı değil; diğer memleketlere de ihraç imkânını
veren bir mevzudur. Yeter ki gerekli tedbir
ler, uzun vadeli tedbirler alınsın. Bu takdir
de hem rahat ve bol et bulunabilir, hem de ay
nı zamanda ihracat yapılabilir. Bu husustaki
tedbirlerimizi getirmek için çalışmaya başlamış
bulunuyoruz .
Destekleme alımlarına gelince; Bu da aynı
şekilde çalışmayı icabettiren bir husustur. Yal
nız bu mevzuda değil, diğer bütün destekleme
alımlarının nasıl bir esas içinde yürütülmesi
gerektiği mevzuunda çalışmalara başlamış bu
lunuyoruz. önümüzdeki zaman içinde bu hu
susta daha etraflı malumat verme vaziyetinde
646
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olacağımı arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
2. — Kültür
Müsteşarlığı ile buna dahil
dairelerin Başbakanlığa bağlanarak; kültür hiz,nrt ve konularına ilişkin kanun, tüzük ve yönet
meliklere göre Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş
ohın görev ve yetkilerin de Başbakana ve Baş
bakanlığa intikal ettirilmesine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1.08)
BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, takdim ediyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Başbakanlığın 5 Haziran 1972 gün ve
1/1-3809 sayılı yazısı.
1. Kültür işlerinin Millî Eğitim Bakanlığın
dan alınarak, bu işleri yürüten Kültür Müste
şarlığı ile buna dahil dairelerin Başbakanlığa
bağlanması,
2. Kültür hizmet ve konularına ilişkin ka
nun, tüzük ve yönetmelikler ile bunların ek ve
tadillerine göre Millî Eğitim Bakanına ve
Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin
Başbakana ve Başbakanlığa intikal ettirilmesi,
Başbakanın, 4951 sayılı Kanun hükümlerine
istinadeden ve ilgideki yazı ile bildirilen tekli
fi üzerine uygun görülmüştür.
Arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN
sunulur.

Yüksek

Heyetin

bilgilerine

3. — Vazife il< yurl dışına giden Sanayi ve
Teknedoji Bakam Mesut Erez'e llaştırma Bakam
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Rıfh'i Dauışman'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/107)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının başka
bir tezkeresi var, takdim ediyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mesut Erez'in dönüşüne kadar;
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaştırma
Rıfkı Danışman'ıın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu
arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine
sunulur.
i., — Vazife ile yurt dışına giderek olan Ça
lışma B<(kunı Ali Rıza l'zuucrc Sağlık ve Sosııal Vanlım Bakam Kemal Demir'in vekillik et
mişinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanhğı tezken si (3/106)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının
bir tezkeresi var, takdim ediyorum.

başka

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma
Bakanı Ali Rıza Uzuner'in dönüşüne kadar;
Çalışma Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Dr. Kemal Demir'in vekillik etmesinin
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN
nulur.

Yüksek Heyetin bilgilerine su-

V — GÖRÜŞÜLEN İSLER
7. —- Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri
'hakkında kanun tasarısının Millet
Meclisince
keıhıtl olunan incini ve Cumhuriyet Senatosu Ta
rım ve Bütçe ve Plan komisyonları
raporları
(Millet Meclisi : 1/511; Cumhuriyet Senatosu :
1/77) (S. Sayısı : 101) (1)

(1) 101 S. Sayılı busmayazı tutauağın
'ddidir.

BAŞKAN — Aynı mahiyette Komisyon Baş
kanı ve Sayın Orman Bakanı tarafından veril
miş bir önerge var. Bundan evvelki Birleşim
de bir kısmı oylanmış, bir kısmı oylanma saf
hasına intikal etmiş olduğu halde oylanamamış
olan tezkereyi yeniden okutuyorum efendim.

Yüksek Başkanlığa
Müstaceliyet ve önemine binaen; Orman Ba] kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 101 sısonuna I ra sayılı yasanın komisyonca kararlaştırıldığı
i ve komisyon raporundaki gerekçelere dayana647 —
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rak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve
istirham ederim.
Bütçe ve Plan Komisyonu
Başkanı
M. Faik Atayurt
BAŞKAN — Bu önergenin öncelik kısmını
Yüksek Heyetin reylerine iktiran etmiş ve ka
bul edilmişti, ivedilik hususunu oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmalını
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üyeler lütfen isimlerini yazdırsınlar efendim.
(«Yok, yok» sesleri)
Sayın Ueuzal FÖZ istiyor musunuz?..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de vaz
geçtim efendim.
BAŞKAN — istemiyorsunuz.
Söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddelere
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kuruluş, amaç ve görevler
Madde 1. — «Orman Bakanlığı» adı ile
bir Bakanlık kurulmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Orman Bakanlığının kuruluş
amaçları şunlardır:
1. Ormanların geniş anlamda korunması,
gözetilmesi ;
2. Orman topraklarının kaybolmasının ön
lenmesi ve su toplama havzalarında doğal den
genin sağlanması;
3. Ormanların ekonomik, sosyal ve teknik
icaplara göre yönetilmesi ve işletilmesi;
4. Ormanların nitelik ve nicelik itibariyle
geliştirilmesi ve üretimin; devamlı, verimli ve
rasyonel bir şekilde artırılmasının sağlanması;
5. Orman sahalarının genişletilmesi;
6. Ormanların korunması, geliştirilmesi, iş
letilmesi ve genişletilmesi amaçlarının gerçek
leştirilmesi için Devlet ormanları için veya bi İ
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tişiğinde yaşayan köylülerin kalkmdırıilması
bakımından ilgili kamu kuruluşlarıyle işbirliği
yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması ve hiz
metleriyle ilgili olanlarının uygulanması;
7. Memleket sanayiinin, orman ürünlerine
olan ihtiyacının karşılanması, orman ürünleri
sanayiinin geliştirilmesi ve yurt içi tüketim faz
lasının işlenmiş olarak ihracının sağlanması;
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Orman Bakanlığının görevleri
şunlardır:
1. Ormanların gözetim ve denetimini yap
mak, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal
âfetlere, yangınlara, bitkisel ve hayvansal za
rarlılara karşı özel mevzuatına göre korunma
sını sağlamak;
2. Ormanların sınırlandırılmasını ve ka
dastrosunu yapmak;
3. Ormanlarda vasıf tayini ile Devlet or
manlarına ilişkin irtifak hakkı tesisine ve izne
ait işleri ve mülkiyetin muhafazası işlerini yü
rütmek ;
4. Ormanların imar, ıslah ve bakımını sağ
lamak ;
5. Ormancılıkla ilgili her türlü ağaçlandır
ma planını düzenlemek ve bu planın gerektir
diği etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak;
6. Orman sınırları içinde yangın ve çeşitli
nedenlerle meydana gelmiş ve gelecek olan açık
lıklarda veya verimsiz veya vasıfları bozulmuş
orman alanlarında orman tesisi için, yerli ve ya
bancı türlerle ağaçlandırmalar yapmak, özel
mevzuatına göre orman rejimine alınacak, ye
tişme muhiti şartlan elverişli ve ekonomik icap
ların gerektirdiği yerlerde veya havza amenajnıam esaslarına göre orman yetiştirilmesi gere
ken alanlarda yeniden orman yetiştirmek;
7. Su toplama havzalarında orman rejimi
ne giren veya girecek olan alanlarda, havza
amenajmanı esasları dahilinde, doğal denge üze
rinde ormanların olumlu etkilerini gerçekleş
tirecek, toprak aşınma ve taşınmalarını önle
yecek teknik ve kültürel tedbirleri almak, rüz
gâr erozyonu ile savaşmak, sahil ve kara ku
mullarını tespit etmek, çığ teşekkülünü önJlemek, ayrıca tarım alanlarında verimi artırmak
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gayesiyle ilgili kuruluşlarca tesis edilecek ko
ruyucu orman şeritlerinin plan ve projelerini
yapmak ve uygulamada teknik yönden yardım
cı olmak;
8. Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak
ve kışlakları, özel mevzuatına göre ıslah et
mek, otlama amenajman planlarını yapmak
veya yaptırmak;
9. Kamu kuruluşlarının, gerçek ve tüzel
kişilerin orman ağacı fidan ihtiyacını karşıla
mak amacıyle sürekli ve geçici fidanlıklar kur
mak, işletmek ve fidanlık kuracaklara yardım
cı olmak, her türlü orman ağacı fidanı, tohum,
çelik ve diğer üretim maddelerini yurt içinde
ve gerektiğinde de yurt dışından sağlamak ve
seleksiyonunu, denemesini kontrolünü yapmak
ve bu hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli te
sisleri kurmak, orman içi mera ıslahı için lü
zumlu tohum ve diğer üretim maddelerini özel
mevzuatına göre sağlamak ve gerektiğinde üret
mek, yurt dışına ihraç ve yurda ithal edilecek
orman ağacı fidan, tohum ve diğer orman üre
tim maddelerinin menşe ve kalitelerini belgelen
dirmek ;
10. Kendi arazisinde veya Devletin hüküm
ve tasarrufu altında olup ağaçlandırmaya elve
rişli yerlerde, yerli ve yabancı türlerle, ağaç
landırma yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi
lere her türlü teknik yardımda bulunmak ve
bu ağaçlandırmaları yapacaklara, özel mevzuatı
gereğince, mevcut veya teşkil edilecek kaynak
lardan verilen kredi ve yardımlara ilişkin iş ve
işlemleri yapmak;
11. Yurtta orman ve ağaç sevgisini artır
mak için köy, kasaba ve şehirler dolayında ge
rekli koşullar bulunduğu takdirde, örnek nite
likte ağaçlandırmalar yapmak ve yapacaklara
yardımcı olmak;
12. Orman amenajman planlarını ve orman
envanterini yapmak; tüzel kişiliği haiz kamu
kurumları ormanlariyle özel ormanlara ait
amenajman planlarını ve orman envanterini
de yaptırmak veya yapmak;
13. Ormancılık hizmetlerinin
gerektirdiği
nitelik ve nicelikte harita ve hava fotoğrafları
nı sağlamak, ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını
karşılayamaması halinde bu hizmetleri yapmak
veya yaptırmak;
14. Toplumun, ormanların kolektif hizmet
lerinden ve ürünlerinden çok yönlü, sürekli,
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düzenli bir biçimde yararlanmasını sağlamak
amacıyle gerekli her çeşit etüt, plan ve proje
leri yapmak, yaptırmak ve uygulamak;
15. Orman ürünlleri ve sanayii mamulleri
nin standartlarını geliştirme çalışmaları yap
mak, uygulanmasını sağlamak, kalite kontrol1 arını yapmak ve bunları en uygun şekilde de
ğerlendirmek ;
16. Odun maddesinin yakıt olarak kulla
nılmasının azaltılması ve önlenmesi amacıyle il
gili kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli bütün
tedbirleri almak;
17. Ormanların korunması, geliştirilmesi,
işletilmesi ve genişletilmesi amaçlarını gerçek
leştirmek için Devlet ormanları içinde veya bi
tişiğinde oturan köylülerin ekonomik, sosyal
ve kültürel gelişimlerini sağlamak maksadıyle,
kalkınma havzalarında yapılacak etüt, araştır
ma, plan proje ve programlarının hazırlanma
sı işlerine katılmak ve hizmetleriyle ilgili olan
larını uygulamak;
18. Orman içi veya bitişiğinde oturan köy
lülerin kalkındırılması ile ilgili, özel mevzuatı
na göre, mevcut ve ilerde tesis edilecek her çe
şit kredi ve yardım kaynaklarının en iyi şekilde
bu nitelikteki hizmetlere yöneltilmesi ve Devlet
ormanlarının korunması, ormanlık sahaların
genişletilmesi ve gözetilmesiyle işletilmesinde
Devletle köylülerin işbirliğini sağlayıcı gerekli
tedbirleri almak ve uygulamak;
19. Bulundukları yerlerde kalkındırılmalarma imkân olmadığı yapılan etütler sonunda an
laşılan ve başka yerlere nakillerine karar verilen
orman içinde veya bitişiğinde oturan köylülerin
bıraktıkları, orman bütünlüğünü sağlama yö
nünden gerekli görülen, taşınmaz mallarının
kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürüt
mek ;
20. Orman ürünleri sanayiinin millî ekono
minin gereklerine göre kurulup geliştirilmesine
ilişkin politikanın uygulanmasını gözetip kon
trol etmek, uzun vadeli sanayi planını hazırla
mak ve orman ürünlerinin rasyonel ve ekono
mik olarak değerlendirilmesi için memleket ko
şullarının gerektirdiği yeni teknolojiyi uygula
mak ve uygulatmak;
21. Orman ürünleri sanayii mamullerine
olan yurt içi ihtiyaçlarını bol, ucuz, yerinde, za
manında karşılamak, karşılatmak ve kendi ku649 —
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ruıluşlarına aidolanlarm etüt ve planlarını yap
mak gerektiğinde lüzumlu tesisleri kurmak ve
işletmek;
22. — Orman ürünleri sanayiinin hamraıaidde
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin her çeşit
3t,üt, plan proje vs programlan yapmak, yap
tırmak ve uygulamalarını izlemek;
23. Orman ürünleri sanayii alanında kamu
ve özel sektör çalışmalarının verimlilik ve et
kenliğini sağlamak için her türlü teşvik ve tek
nik yardım ile kontrol tedbirlerini almak, ör
nek olmak ve önderlik yapmak;
24. — Yurt içi ihtiyaçtan fazla olan orman
sanayii mamullerinin ve zaruret halinde diğer
orman ürünlerinin yurt dışına ihracı için gerek
li tedbirleri almak;
25. — Ormanlar içinde ve orman rejimine
girecek olan yerlerde, tabiatı koruma sahaları
va millî parklar ile ormancılık yönünden tesis
edilecek mesireleri özel mevzuatına göre plan
lamak, bu plana göre kurulmasını ve işletilme
sini düzenlemek;
26. Memleketin kara av kaynakları ile
sportif amaçlara uygun olarak, orman içi dere
ve göllerine ilişkin envanter ve planlamayı yap
mak ve bu kaynakları düzenli bir şekilde koru
mak, geliştirmek ve lüzumlu tesisleri kurmak;
27. Bakanlığın çalışma alanına giren hiz
metlere ilişkin olarak okul, enstitü, eğitim mer
kezleri ile sürekli ve geçici kurs merkezleri aç
mak, yurt içinde ve dışında personel yetiştir
mek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eği
tim, öğretim, yayın ve yayım çalışmaları yap
mak;
28. Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği
Ölçüde ve 3127 sayılı Kanunun 18 nci madde
hükümlerine uyularak Devlet Meteoroloji işle
ri Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili teşekküller
le işbirliği halinde lüzumlu tesisleri kurmak su
retiyle meteorolojik ve hidrolojik gözlemler
yapmak;
29. Diğer kanunların Orman Bakanlığına
verdiği hizmet ve görevleri yapmak;
30. Bu maddeyi ilgilendiren fıkralar için
yönetmelik hazırlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 4. — Orman Bakanlığı, bir Müste
şarla Müsteşar muavinleri ve müşavirler ile aşa
ğıda yazılı birimlerden kurulmuştur.
1. özel Kalem Müdürlüğü,
2. Yüksek Fen Kurulu,
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı,
4. Hukuk Müşavirliği,
5. Planmala ve Koordinasyon Dairesi Baş
kanlığı,
6. Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı,
7. Millî Parklar Dairesi Başkanlığı,
8. Organizasyon ve Metot Dairesi Başkan
lığı,
9. Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkan
lığı,
10. Orman Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü,
11. Dış İlişkiler Müdürlüğü,
12. Yayın ve Derleme Müdürlüğü,
13. Levazım Müdürlüğü,
14. Evrak ve Arşiv Müdürlüğü.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Müsteşar, Bakanın Müşaviri
ve yardımcısıdır. Bakanlık dairelerinin sorum
lu amir ve murakıbıdır. Bakanlığa ait bütün
işleri Bakan adına ve ondan alacağı direktif
dairesinde düzenleyip yürütür ve gerekli emir
leri verir.
Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin
yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müs
teşar tarafından kendilerine ayrılacak olan iş
leri yürütürler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı,
müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başka
nın yönetimi altında, Bakan adına, Bakanlık
teşkilâtı ile ona bağlı teşekkül ve müesseselerin
bütün işlerini teftiş ve murakabe eder. Teftiş
Kurulunun çalışma şekil, şart ve esasları ile
müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri en
geç altı ay içinde çıkarılacak tüzük ile belli
edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Madde 7. — Hukuk Müşavirliği, Bakan
lık makamından verilecek işleri görür. 4353 ve
5797 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve
adlî kaza mercilerinde açılan davalara ait ge
rekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendir
meyen idarî davalarda Bakanlığı temsil eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 8. — Ormancılık Yüksek Danışma
Kurulu; ormancılık sorunları hakkında görüş
ve tavsiyelerde bulunmak üzere:
a) ilgili bakanlıkların,
b) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlı
ğının,
c) İlgili fakültelerin,
d) Bakanlığa bağlı ilgili kuruluşların,
e) Tüzüğünün gerektirdiği son olağan ge
nel kurul toplantısını süresinde yapmış olan
meslekî teşekküllerin,
f) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odala
rı ve Ticaret Borsaları Birliğinin,
En az birer temsilcisinden kurulur. Kuru
lun Başkanı Orman Bakanıdır. Müsteşar, Plan
lama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı ve Hu
kuk Müşaviri Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun
sekreterlik hizmetleri Planlama ve Koordinas
yon Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Kurul,
iki yılda bir toplanır. G-erektiğinde Orman Ba
kanı Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Bakanlık; her toplantının amacını, gündemi
ni hazırlar ve toplantıdan en geç iki ay önce
den toplantıya katılacaklara duyurmak sure
tiyle davet eder.
Kurula katılacak temsilcilerin; müzakere
konusunun niteliğine ve ihtisas kollarının özel
liğine göre sayılarının artırılmasına ve ilgili
lerin tespitine Orman Bakanı yetkilidir.
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Madde 9. — Bu kanunun 8 nci maddesinde
yazılı iş, işlem, görev ve yetkilerin şekil ve esas
ları tüzükle belli edilir.
Diğer maddelerde yazılı kuruluşlara ait gö
rev ve çalışma şekil ve esasları düzenlenecek
yönetmeliklerde belirtilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. .
Atama ve personel işleri
Madde 10. — Müsteşar, müsteşar yardımcı
ları, Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakanlık müfet
tişleri ile 1 nci hukuk müşaviri, genel müdürler
ortak kararla, diğer memurlar Bakanlıkça ata- •
nır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 11. — Bakanlık teknik hizmetlerine
ilk gireceklerin, yüksek veya orta dereceli
meslekî teknik öğrenimi bitirmiş veya ilkokul
mezunu çıraklık eğitiminden geçmiş diploma ve
ya, şahadetname almış olmaları şarttır.
Orman mühendisliği yapabilmek için Yüksek
Orman Mektebini veya Orman fakültelerini bi
tirmiş olmak şarttır.
Yabancı memleketlerden diploma almış olan
ların Türkiye Orman fakültelerinde verecekle
ri (Kollegyum) sınavını başarmış olmaları şart
tır.
Kazanılmış haklar saklıdır.
Orman ameliyat mektebi ile orta orman
okulllarmı bitirenler, kanunların uygulanma
sında, orman tekniker okullarını bitirenlere
tanınan hak ve yetkilere sahiptirler.

Kurula, toplantı yeri dışından katılacaklara
harcırahları verilir. Toplantıya katılan üyeler
den memur olmayanlara, her toplantı günü için
Bakanlar Kurulunca tayin ve tespit edilecek
miktar üzerinden tazminat da ödenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 12. — Orman Bakanı, merkezden
yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre,
Bakanlık hizmet ve görevlerinin gerektirdiği
birim ve müesseseleri kurmaya ve kadroları
ihtiyaca göre dağıtmaya yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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rıını. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Çeşitli hükümler
Madde 13. — 6831, 3204 ve 3904 sayılı ka
nunlar ile orman hizmet ve konularına ilişkin
diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve bun
ların ek ve değişikliklerinde, Tarım Bakanına
veya Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetki
ler Orman Bakanına veya Bakanlığına geçmiş
tir.
Orman hizmetlerine ilişkin konular dışında
kalan diğer hizmet ve konulardan Tarım Ba
kanlığı kuruluşlarına ilişkin olanlar hakkında
özel kanunlarda yazılı hükümler saklıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Geçici madde 1. — 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 134 ncü maddesi gereğin
ce düzenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye ka
dar Bakanlık disiplin kurulu, müsteşar yar
dımcılarından briinin başkanlığında, teftiş ku
rulu başkanı, hukuk müşaviri ve personel ve
sosyal işler dairesi başkanından veya yoklukla
rında kendilerine vekâlet edenlerden kurulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Geçici madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü
katma bütçesi ile döner sermayesine aidolup,
halen Orman Bakanlığında kullanılan her çe
şit taşınır mallarla taşıt araçları ve sair araç
ve gereçler Orman Genel Müdürlüğünden be
delsiz olarak Orman Bakanlığına devredilir.
Devlet Orman işletmeleri döner sermayesine
ilişkin olanlar Devleft Orman işletmeleri döner
sermayesine mukayyet kıymetleri üzerinden dü
şülür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 14. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Madde 15. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maidde üzerinde söz isteyen sa3in üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarının tümü üzerinde, lehte sayın Ucuzal...
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana)
— Tümü üzerinde ben de söz istiyorum.
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde bir
bhte. bir aleyhte iki sayın üyeye söz verilir.
Daha önce Sayın Ucuza! lehte söz istemişlerdi.
MUSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Adana)
— Bir hususun tavzihi için aleyhte konuşayım.
Bu bakımdan söz istiyorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
Buyurun Sayın Ucu sal.
ÖMER ÜCüSAL (Eslnsehîr) — S.iv in Sıs
kan, değerli arkadaşlarım;
Kabul ettiriniz bu tasarı ile de değerli hiz
metlerinize t i r yenisini eklemiş bulunmaktası
nız. Orman servetimiz, 32 yıl müddetle bir ge
nel müdürlük vasıtasiyle işletilmiştir. Bugün
kabul ettiğiniz bu tasarı ile 1969 yıhnda kurul
muş olan Bakanlığa, çalışma imkânı ve yeni bir
güç vermektesiniz. Şayanı şükran olan tarafı şu
ki, çok uzun yıllar evvel kurulmuş nice bakan
lıklarımız böyle bir teşkilât kanununa sahip de
ğilken, Orman Bakanlığımız henüz üçüncü yılı
nı doldurmaya yaklaştığı şu günlerde bir teşki
lât kanununa sahibolmus bulunmaktadır.
Hakikaten millî servetlerimizin başında ge
len orman konusunda gerek idareciler, gerekse
vatandaşlarımız zaman zaman anlaşmazlıklarla,
saman zaman da anlaşarak bir devreyi geçirmiş
bu banmaktadırlar.
Muhterem arkadaşlarım; bu kabul ettiğiniz
tasarı iie orman servetimizin korunması bakı
mından, işletilmesi bakımından, imarı bakımın
dan, yeniden yetiştirilmeni bakımından, verim
liliği artırma bakımından Orman Bakanlığına
yeni kurulan teşkilâtı iîe imkânlar sağlamakla
sınız. inşallah bu büyük servetimizin yıldan
yıla artacağına ve millî servetimin arasında bü
yük yerin; ilelebet muhafaza edeceğine inanıyo
ruz.
ir.a-nu.nun lehinde olduğumu arz etmek üzere
huzurunuza geldiğim şu anda, Sayın Bakandan
ve Bakanlık teşkilatından bir istirhamım ola
cak.
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Vaktiyle Yüce Heyeinizin kabul ettiği 663
sayılı bir Kanun vardı. Bugün memleketimizde
orman tahdidi içinde bulunup da aslında ziraî
yönden istifade edilecek birçok arazi bulunmak
tadır. Memleketimizin bir kısım yerlerinde ya
bani ağaçlar orman vasfını taşımadığı halde, or
man tahdidi içinde kalmıştır. Bilhassa Akdeniz
sahilinde sakız ağacı denip aslında Antepfıstığı
yetiştirilmeye müsait bu ağaçların aşılanması
imkânı sağlanmalıdır. Akdeniz sahilinde hepini zin bildiği gibi 800 metre yüksekliğe kadar
«Ben burada yaşıyorum» diyen yabani zeytin
likler, uçsuz bucaksız devam edip gitmektedir.
Aslında bunun da orman vasfı yoktur. Şayet,
663 sayılı Kanun istikametinde Muhterem Ba
kanlık yeniden Orman Kanununda bir tadilât
düşünerek böyle bir imkân getirirse, memleketi
miz iki yönden büyük fayda sağlamış olacaktır.
Birincisi, orman vasfı bulunmayan yerlerin
ekime tahsis edilme veya bu yabani ağaçların
aşılanmak suretiyle yerine gelir getirecek ağaç
ların yetiştirilme imkânı sağlamasının millî ser
vete yeni imkânlar getireceği aşikârdır. Sani
yen, bu gibi yerleri muhafaza etmek için de, Or
man idaresinin katlandığı birtakım masrafla
rın, birtakım külfetlerin böylece ortadan kalka
cağına inanıyorum.
Sözümü kısa kesiyorum. Kanunun milletimi
ze, Bakanlık teşkilâtına hayırlı olmasını diler,
Yüce Heyetinizi savgı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Mete.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana)
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım;
Kabul buyurduğunuz tasarının «Ormancılık
Yüksek Danışma Kurulu; ormancılık sorunları
hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak üze
re:...» diye başlayan 8 nci maddesinde; kimle
rin bu Ormancılık Yüksek Danışma Kuruluna
katılacağını belirten hükümler getirilmiştir. Bu
rada (e) bendinde: «Tüzüğünün gerektirdiği
son olağan genel kurul toplantısını süresinde
yapmış olan meslekî teşekküllerin» deyimi ile
Ziraat Odalarının, bu Ormancılık Yüksek Da
nışma Kuruluna katılmasının mündemiç olduğu
kanısındayım. Eğer böyle değilse, o zaman, bu
nu bir noksanlık olarak işaret etmek isterim.
Vakıa şunu da arz edeyim. Yine aynı mad
denin bir fıkrasında: «Kurula katılacak temsil
cilerin; müzakere konusunun niteliğine ve ihti
_
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sas kollarının özelliğine göre sayılarının artı
rılmasına ve ilgililerin tespitine Orman Bakanı
yetkilidir.» demek suretiyle Bakanlığa bir yet
ki tanınmıştır, arz ettiğim Ziraat Odalarının da
temsilcisinin çağırılması imkânını vermiştir;
ama bendeniz bu Kanunun katılacak üniteleri
tespit ettiği gibi, Ziraat Odalarının veya Birli
ğinin de katılmasını sıralamasını, tadadetmesini arzu ederdim. Bu hususu tavzih ederlerse,
kendilerine müteşekkir kalacağım. Zannederim
ki müspet yolda mütalaa buyuracaklardır.
Gerek tümünün yok olmaması İçin büyük
gayret sarf edilen ormanlarımızın korunması,
işletilmesi ve ilgili halkla münasebetleri konu
sunda büyük hizmetleri geçecek olan Orman
Bakanlığının, Teşkilât Kanununun hayırlı ol
masını temenni ederim.
Pek çoğu perişan bir durumda olan orman
içi köylülerinin dertlerini daha etkili olarak
ele alacak olan bu Bakanlığın, yararlı tedbirler
almasının ve orman içinde yaşayan halka, bü
tün yurdumuza müspet hizmetlerinin; bundan
evvel genel müdürlük olarak geçen hizmetleri
nin daha yararlı bir şekilde daha yetkili bir
tarzda ifa edilmesini temenni eder, hayırlı olma
ması dileği ile saygıları sunarım.
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Tasarı kabul edilmiş ve Tüzüğümüzün 79 ncu
maddesi gereğince kanunlaşmıştır.
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim.
ORMAN BAKANI SALÂHATTİN İNAL —
— Sayın Başkan, söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür İçin mi söz istiyorsu
nuz?

ORMAN BAKANI SALÂHATTİN İNAL —
— Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. Metne
ve mevzua girmeden çok kısa olarak, sadece teşekür etmek üzere.
ORMAN BAKANI SALÂHATİN İNAL —
Sayın Başkan, Yüce Senatonun pek muhterem
üyeleri
BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 dakikanızı rica
edebilir miyim??
Kanun üzerindeki müzakereler tamamen ni
hayete ermiştir. Onun için, metin üzerinde hiç
bir söz hakkınız yoktur, sadece teşekkür etmek
hakkını haizsiniz, istirham edeceğim.
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ORMAN BAKANI SALÂHATTİN İNAL — | narak, gündemdeki diğer bütün işlere takdi(Devamla) — Şu anda bir ormancı ve bir bakan
men, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve
olarak, gerçekten bir mutluluk içindeyim. Bu
teklif ederim.
mutluluğum memleketimizin millî davalarından
Millî Savunma Bakanı
birisi olan ormancılık konumuza parlamento
Mehmet İzmen
muzun yüce meclisleriyle çok yakından ilgi gös
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
termesi ve yıllardan beri devamedegelsn Orman
BAŞKAN — Gündemimizin birinci görüş
Genel Müdürlüğünü bir Orman Bakanlığı statü
mesi yapılacak işler meyanında bulunan kanun
süne kavuşturması ve nihayet bu Bakanlığın
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
şiddetle muhtaç olduğu Orman Kanunu tasarısı
hususundaki gerekçeli önergeyi dinlediniz.
nı da kanunlaştırmış bulunmasıdır.
Sayın senatörler; bizim amacımız millî ser
vetimiz olan ormanlarımızı geniş anlamı ile ko
rumak, bu serveti ilmin ve tekniğin rehberliği
ile milletimize, özellikle başta orman içinde ve
kenarındaki köyler olmak kaydıyle, daha da
çok faydalı kılmak ve gücümüzün yettiği kada
rı ile ormanlık sahamızı artırmaktır.
Gerek Orman Bakanlığımızın kurulusunda
ve gerekse tasarımızın kanunlaşmasında emeği
geçen bütün sayın milletvekillerimize ve sena
törlerimize Bakanlığım mensupları ve şahsım
adına yürekten teşekkür eder, hepinizi derin
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar).

I
BAŞKAN — Hayırlı ve uğurlu olsun efen i
dim.
I
j
:'}. - - o5S sayılı As],erî .)fuhl<< mıh r Kurulup
ve YiirfiıUrraa J'sulü Kanuuiuıuu batı )n<«hhh vi |
ra ı\ değiştirilmesi lıal-Jmula ],-<nıuı> tasarisnnrt|
Millet Meclisince- kabul olunan irat id c<~ ('um- !
lı ariyet Senatosu Millî Savuunuı c< Anayasa
ve Adalet lornisyonlar) raporları. (Milht Mec |
lisi : 1/'>S7: <"ıitfhariyet
S< mitosu : 1/^1} ''S.j
Sayısı : 99)
|
|
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim eciiyol
yorum.
Yüksek Başkanlığa

öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Lütfen Hükümet ve Komisyon yarlerini al
sınlar efendim.
Komisyon raporunun okunup okunmaması
hususunu oylsrmıza arz ediyorum. Raporun
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye var mı?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargıkına Usulü Kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kurulıışu ve Yargılama Usulü Kanununun 6, 8, 10,
11, 34, 30, 40, 52. 70, 72, 74, 75, 80, 118, 131,
136, 143, 140, 153, 130, 177, 217 ve 218 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
BAŞKAN — Tasarının 1 nci maddesinde
353 sayılı Kanunun okunan maddelerinin de
ğiştirilmesi teklif edilmektedir. Binaenaleyh,
zikri geçen bu maddeler bu kanunun 1 nci mad
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler
desinin fıkraları mahiyetinde olduğu cihî/le,
kısmında yer alan ve 1488 sayılı Kanımla de
evvelâ bu fıkraların tek tek müzakeresi ve ka
ğiştirilen Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının
bulü yapıldıktan sonra 1 nci madde en sonunda
geçici 17 nci maddesi gereğince, altı ay içinde
oylanacaktır. Müzakere tarzımız budur.
kanunlaşması zorunlu bulunan 353 sayılı Aske
rî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü
Şimdi, bu kanunun 1 nci maddesinin birinci
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
fıkrasını teşkil eden 6 nci maddeyi okııtuyohakkında kanun tasarısının yukarıda belirtilen j rum.
sürenin geçtiği ve ayrıca uygulamada önemli
Madde 6, — Nezdinde askerî mahkeme kubir boşluğu acilen doldurması da dikkate alı- J rulan her kıta komutanı veya askerî kurum
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âmirinin refaketinde bir askerî savcı ile yeteri
kadar askerî savcı, yardımcı olarak bulunur.
Aynı komutanlık nezdinde birden fazla as
kerî mahkeme kurulduğu takdirde bir askerî
savcılık teşkilâtı ile yetinebilir.
BAŞKA
Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmeyenler,.. Madde ka
bul edilmiştir.
Nczdinde askerî mahkeme kurulan kıta komu
tanı ve askerî kurum amiri
Madde S. — Nezdinde askerî mahkeme kuru
lar, kıta komutanı veya askerî kurum amiri bir
sucun işlendiğini öğrendiklerinde, refakatlerin
de!;: askerî savcıya soruşturma açtırır ve yapıl
makta olan soruşturma hakkında askerî savcı
dan her saman bilgi isteyebilirler.
Nczdinde askerî mahkeme kurulan kıta ko
mutanı veya askerî kurum amirlerinin refakat
le ündeki adlî müşavirler, bu yetkilerinin kulla
nılmasında bu komutan ve askerî kurum amir
ler ir. in yardımcısıdırlar ve kanun yollarına baş
vurmada adı gecen komutan ve askerî kurum
amirleri adına ilgili soruşturma ve dava dosya
larını incelemeye yetkilidirler.
Adlî müşavirler, aynı zamanda refakatlerin
de bulundu klan, nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum amirleri
nin hukuk işlerinde de yardımcısıdırlar.
Kıta komutanının ve askerî kurum amirinin
kanunî ve şah-î engelleri yetkilerinin kullanıl
masına imkân vermez ise bu yetkiler kanunî
vekillerine geçer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Asker kişiler
Madde 10. — Bu kanunun uygulanmasında
aşağıda ya?.'!! olanlar asker kişi sayılırlar :
A)- Muvazzaf askerler :
Subaylar, askerî memurlar, askerî öğrenciler,
astsubaylar, erbaşlar ve erler,
B) Yedek askerler (Askerî hizmette bulun
dukları sürece),
•C) Millî Savunma Bakanlığı veya Türk Si
lâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalı
şan sivil personel,
D) Askerî işyerlerinde çalışan ve İs Kanu
nuna tabi bulunan isçiler,
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E) Rızası ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ka
tılanlar,
F) Askerî yargı organlarınca tutuklan
mış veya hapsedilmiş veya askerî makamlarca
muhafaza altına alınmış veya gözaltı edilmiş
kişiler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde
yargılanmaları
Madde 11. — Askerî mahkemeler, asker ol
mayan kişilerin aşağıda yazılı suçlarına ilişkin
davalarına bakarlar.
A) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58,
59, 63, 64: 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102 nci mad
de1 eri ile 148 nci maddelerinin (B) fıkrasında
yazılı suçlar ile;
B) Birinci askerî yasak bölgeler içinde ve
ya nöbet yerlerinde karakollarda kışla ve karar
gâhlarda, askerî kurumlarda, yerleşme ve ko
naklama amacıyle kullanılan bina ve mahaller
içinde askerlere fiilen taarruzda bulunan, söven
veya hakaret eden veyahut askerlik görevine
ilişkin işleri yapmaya veya yapmamaya zorla
mak için şiddet ve tehdide başvuranların Türk
Ceza Kanununun bu fiillere ilişkin 188, 190, 191,
254, 255, 257, 258, 260, 266, 267, 268, 269, 271,
27? ve 273 ncü maddelerinde gösterilen suç
ları;
C) Nöbetçi, devriye, karakol, inzibat, aske
rî trafik, kolluk veya kurtarma ve yardım göre
vi yapan askerlere (umumî emniyet ve asayişi
korumaya ilişkin önleyici ve adlî zabıta görev
lerini ifa etikieri sırada jandarma subay, astsu
bay, erbaş ve erleri hariç) karşı bu görevleri
yaptıkları sırada işlenen yukardaki (B) fıkra
sında yazılı suçlar;
D) Devletin askerî kuvvetlerini tahkir ve
tezyif suçları;
E) Diğer kanunlar ile askerî mahkemeler
de yargılamaları öngörülen suçlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rıırn. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir,
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Askerî savcının yetkisi, yetki ve görev uyuş
mazlıkları
Madde 34 — Nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum amiri
nin refakatindeki askerî savcının yetkisi, nezdinde bulunduğu askerî mahkemenin yetkisi ile
sınırlıdır.
A) Askerî savcılar arasında çıkacak yetki
uyuşmazlıkları aralarında halledilir.
B) Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan
kıta komutanları veya askerî kurum amirleri ile
askerî savcılar arasında çıkacak görev uyuşmaz
lıkları aralarında halledilir.
Her iki halde de uyuşamadıkları takdirde
Millî Savunma Bakanlığına başvurulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Teftiş Kurulu
Madde 36. — Askerî mahkeme kalemleri ile
askerî savcılıkları ve kalemlerini, adlî müşavir
lik hizmetlerini ve askerî ceza ve tutuk evleri
ni Millî Savunma Bakanı adına teftiş ve mura
kabe etmek ve kanunun belirttiği hallerde so
ruşturma yapmak üzere müfettiş sıfat ve yetki
sini taşıyan bir başkanın yönetimi altında lü
zumu kadar müfetişten kurulu bir askerî ada
let, teftiş kurulu kurulur. Bu kurulun kuru
luşu, görev, yetki ve hizmetlerini ne şekilde yü
rüteceği bir yönetmelik ile düzenlenir,
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden
dolayı hâkim ret isteminin zamanı
Madde 40. — Tarafsızlığını şüpheye düşüre
cek sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi iste
mi, mahkemelerde iddianamenin ve Askerî Yargıtayda sözcü üye tarafından raporun okunması
na kadar ileri sürülebilir. Yeni çıkan sebepler
den dolayı duruşma bitinceye. Askerî Yargıtayda inceleme sona erinceye kadar hâkimin
reddi istenebilir.
lavaşta, 37 nci maddede yazılı sebeplerin
dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin reddi
isteminde bulunulamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Tebliğ usulleri
Madde 52. — Asker kişilere yapılacak tebliğ1er üst makam aracılığı ile ve ilgiliden alına
cak bir belge karşılığı yapılır. Bu belgede teb
liğ ve tebellüğ edenin imzaları ile tebliğin yer
ve zamanının gösterilmesi lâzımdır.
Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta koI mutanı veya askerî kurum amirine gösterilecek
evrak kendisine gönderilir. Bu gösterilme bir
mehil başlangıcı olursa, gösterilen evrakın ko
nusu ile yer ve zamanını belirten bir belge
imzalanır.
Asker kişilerden başkasına yapılması gere
ken tebliğler, bir alındı karşılığında asker kişi
ler tarafından yapılabilir.
Tebligat Kanunu hükümleri askerî mahke
melerde de uygulanır.
Savaş halinde tebligata basın veya her tür
lü yayın ve haberleşme aracı ile yapılabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tutuklama isteme yetkisi
Madde 70. — Sanığın tutuklanmasını askerî
savcı doğrudan doğruya yetkili askerî mahke
meden isteyebilir.
Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta ko
mutanı veya askerî kurum amiri sanığın tutuk
lanmasını istediği takdirde bu istemini gerekçe
si ile birlikte askerî savcıya bildirir. Askerî sav
cı, bu istemi yetkili askerî mahkemeye intikal
etirmekle yükümlüdür.
Bu mahkeme ret veya kabul hakkında bir ka
rar vermek zorundadır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tutuklunun sorguya çekilmesi
Madde 72. — Tutuklanmasına karar verilen
sanık, tutulduğunda derhal ve nihayet, tutulma
yerine en yakm askerî mahkemeye gönderilmesi
için gerekli süre hariç kırk sekiz saat içinde as
kerî mahkeme önüne çıkarılır.
İkiden ziyade kişinin bir suçun icrasına işti
raki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sa
nık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut de
lillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle biI rinoi fıkra hükmünün uygulanamaması halinde
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sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi gün içinde yetkili mahkeme veya hâkim önü
ne çıkarılır.
Yukardaki fıkralarda yazılı süreler içinde
sanık, askerî mahkeme önüne çıkarılma imkânı
olmadığı takdirde en yakın Sulh Hâkimine gön
derilir. Bu süreler geçtikten sonra mahkeme ve
ya hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz.
Sanığa, sorgu sırasında tutuklama sebebi ve
isnadclunan suç bildirilir. Sorgu sırasında tu
tuklama müzekkeresinin geri alındığı veya tu
tulan kimsenin tutuklama müzekkeresindeki
kimse olmadığı anlaşılırsa tutulan bu kişi der
hal salıverilir^
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
KP^UI edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tutuklama kararı ile ret kararına itiraz
Madde 74. — Tutuklama kararma karşı sanık, askerî savcı ve nezdinde askerî mahkeme
kurulan kıta komutanı veya askerî kurum ami
ri,
Tutuklama isteminin reddine dair karara
karşı askerî savcı ile nezdinde askerî mahkeme
kurulan kıta komutanı veya askerî kurum ami
ri,
Yedi gün içinde itiraz edebilirler.
Yukardaki fıkralarda yazılı itirazlar, tutuk
lama istemini inceleyen askerî mahkemeye en
yakm askerî mahkemeye yapılır. Bu mahkeme
nin verdiği karar kesindir.
Ancak, itirazı tetkik eden mahkeme, sanığın
tutuklanmasına karar verdiği takdirde; sanığın,
yukarda belirtilen süre içinde itirazda bulunanı
nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komuta
nı veya askerî kurum amirinin nezdindeki as
kerî mahkeme hariç, en yakın askerî mahkeme
ye yukardaki süre içinde itiraz edebilir. Bu
mahkemenin verdiği karar kesindir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz hteysn sa
yın üye?., Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tutukluluk halinin incelenmesi
Madde 75. — Askerî savcı tutuklamadan
itibaren 30 gün içinde tutukluluk halinin
devamına lüzum olup olmadığını
doğru
dan doğruya inceler. Sanığın serbest bı
rakılmasını uygun bulmadığı takdirde ye
ni baştan ne zaman inceleme yapılacağını ka-

8.6.

1972

O : 1

II rarlaştırır. Bundan sonraki incelemelerin üç
haftadan eksik ve iki aydan fazla olmayan me
hiller içinde yapılması gerekir.
Askerî savcının tutukluluk halinin incelen
mesi için tayin ettiği tarihte sanık da tutuklu
luk halinin incelenmesini isteyebilir. Askerî
savcı tutuklunun halinin devamını gerekli göjI rürse, yazılı düşüncesi ile birlikte bu istemi yet
I kili askerî mahkemeye gönderir. Bu istem hak
kında askerî mahkemenin vereceği karara kar
şı sanık, üç gün içinde bu mahkemeye en yakın
askerî mahkemede itiraz edebilir. Askerî mahke
menin vereceği karar kesindir.
Tutukluluk halinin devamına dair verilen
İ kararın tebliğinden itibaren mehil yeniden işle
meye başlar.

j
I

I
|
j

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi
Madde 80. — Yakalanan kişi serbest bıra
kılmaz ise hemen en yakın askerî inzibat kara
koluna veya askerî makama teslim olunur ve
ya yetkili askerî inzibat gelinceye kadar olay
yerinde tutulur.
Bu makam yakalanan kişiden askerî savcıyı
ve Cumhuriyet Savcısını haberdar eder.
Yakalanan kişi derhal ve nihayet, tutulma
yerine en yakın askerî mahkemeye gönderil
mesi için gerekli süre hariç kırksekiz saat için
de askerî mahkeme önüne çıkarılır.
İkiden ziyade kişinin bir suçun icrasına işti
raki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sa
nık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut
delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle
birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halin
de sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde
yedi gün içinde yetkili hâkim veya mahkeme
önüne çıkarılır.
3 ve 4 ncü fıkralarda yazılı süreler içinde
sanık,, askerî mahkeme önüne çıkarılma imkânı
olmadığı takdirde en yakın sulh hâkimine gön
derilir. Bu süreler geçtikten sonra mahkeme
veya hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden
yoksun kılınamaz.

Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, yakalan
mayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama
sebepleri ortadan kalkmış bulunursa yakalanan
j! kişinin serbest bırakılmasını emreder.
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Aksi halde tutuklamaya ait hükümler uygu
lanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İddianamenin: sanığa tebliği
Madde 118. — iddianame sanığa davetiye
ile birlikte verilir.
İddianamenin asker kişilere usulen tebliği
sırasında kendilerinin savunma amacıyle bir
istemleri varsa vaktinde bildirmeleri gereği de
hatırlatılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tehir süresi ve1 duruşmanın tekrarı
Madde 131. — Tehir olunan duruşmaya, zorunluk olmadıkça, sekiz günden fazla ara veril
mez.
Tehir süresi sekiz günü geçtiği veya 130 ncu
maddeye göre duruşma talik olunduğu veyahut
askerî mahkeme kurulu arasında kısmen veya
tamamen değişiklik olduğu takdirde eski du
ruşma tutanaklarının okunması yolu ile duruş
ma tekrarlanır.
'Savaş halinde ikinci fıkra hükümleri uygu
lanmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istsyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sanığın duruşmadan vareste tutulması
Madde 136. — Sanık veya vekâletnamesinde
sarahat bulunması halinde müdafiin istemi
üzerine, sanık, duruşmada hasır bulunmak zo
runluluğundan vareste tutulabilir.
Sanığın bu istemi hakkında askerî mahkeme
ce karar verilir. Bu takdirde sanık mahkemece
iddia hakkında sorguya çekilmemiş ise, davaya
esas olan vakıalar üzerine,, istinabe suretiyle
sorguya çekilir.
Sanık talik veya tehiri takibeden günde du
ruşmaya gelmez ise, dava hakkında evvelce
kendisi sorguya çekilmiş ve artık huzuruna
mahkemece lüzum görülmemiş olursa vareste is
temi olmasa dahi dava gıyabında bit irilebilir.
Sanık, davanın görüldüğü askerî mahkeme
den uzakta bulunan bir mahalde herhangi bir
suçtan ötürü tutuklu bulunmakta veya cezası
infaz edilmekte ise, duruşmadan vareste tutul
ma isteminde bulunmasa dahi, bulunduğu yer
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deki mahkeme aracılığı ile sorgusu ve ağır ce
zalı işlerde esas hakkındaki iddiadan sonra
savunması tespit olunur.
Sorguya ait tutanak duruşma sırasında oku
nur.
Askerî mahkemece sanığın bizzat hazır bu
lunmalına veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde zorla getirilmesine her zaman karar ve
rilebilir.
Sanık bulunmaksızın duruşma yapılabilecek
olan davalarda sanığın müdafi gönderme yetkisi
vardır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Duruşmanın inzibatı
Madde 143. — Duruşmanın inzibatını sağ
lamak askerî mahkeme başkanına aittir.
' Duruşmanın inzibatını bozan her kişiyi, as
kerî mahkeme başkanı duruşma salonundan çı
kartır.
Mahkemeye, mahkeme başkanı ve üyelerin
den her hangi birine, askerî savcıya, tutanak
yazarına ve görevlilere karşı uygun olmayan
söz ve davranışlarda bulunan kişi hakkında as
kerî mahkemece tutuklama kararı verilir ve bu
kişi yirmi dört saat içinde sorguya çekilerek in
zibatî nitelikte olmak üzere bir aya kadar ha
fif hapis cezası ile cezalandırılır. Tutuklu veya
hükümlüler hakkında bu ceza hücrede infaz
olunur. Bu kararlar kesindir.
Bir kimse askerî mahkemede duruşma sıra
sında bir suç işlerse askerî mahkeme, olayı,
tezpit eder ve bu hususta düzenleyeceği tutana
ğı yetkili makama gönderir. 71 nci maddeye gi
ren hallerde askerî mahkeme o kişinin tutuklan
ma sına da karar verebilir. Mahkeme, duruşma
nın inzibatını bozan sözlü ve yazılı, beyanat ve
davranışlar ils mahkemeye, mahkeme başkanı
ve üyelerden her hangi birine, askerî savcıya,
tutanak yazarına ve görevlilere karşı uygun ol
mayan söz ve davranışlar hakkında yayın yasa
ğı koyabilir; bu yasağa rağmen yayında bulu
nanlara askerî mahkeme tarafından üç aydan
altı aya kadar hapis cezası ile birlikte 1 000 li
radan 3 000 liraya kadar ağır para cezası ve
rilir.
Savaş halinde :
Duruşmanın inzibatını bozan sanık ve müda
fileri, o günkü duruşmanın tamamına çıkma658 —

C. iSenatosu

B : 65

mak üzere askerî mahkeme başkanı salondan
çıkartır.
Birden ziyade duruşmadan çıkarılan sanık
ve müdafiler bir daha aynı dava ile ilgili du
ruşmalara katılamazlar.
Yukarda yazılı hallerde salondan çıkarılan
sanık ve müdafiler, mahkemenin tayin edeceği
süre içinde yazılı savunma verebilirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Duruşmanın başlaması
Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafi,
tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır.
Bu işlemden sonra tanıklar ve bilirkişiler1
duruşma salonundan çıkarılırlar. Sanığın kim
liği tespit edildikten sonra askerî savcı tarafın
dan iddianame okunur. Bundan sonra 83 ncü
madde gereğince sanığın sorgusu yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde sayın üye?...
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Delilin bir tanık olması
Madde 153. — Bir vakianın delili yalnız bir
tanığın bilgi ve görgüsünden ibaret ise bu tanık
durulmada dinlenir.
Tanığın evvelce alınmış ifadesinin okunması
sözlü tanıklık yerine geçmez.
Savaş halinde yukardaki fıkralar hükmü uy
gulanmayabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Askerî savcı, davaya katılan, davacı ve sanığın
iddia ve savunması
Madde 160. — Delillerin ikamesi ve tartış
ması bittikten sonra söz davacıya ve davaya ka
tılana, onlardan sonra da iddiasını bildirmek
üzere askerî savcıya ve daha sonra da sanığa
verilir.
Askerî savcı, tanık ve müdafii de savcıya ce
vap vermek hakkına sahiptir.
Duruşmayı yöneten askerî hâkimin müsaa
desi ile davacıya da cevap verebilir. Son söz sa
nığındır.
I&anık namına, müdafi tarafından savunmada
bulunulsa da savunmaya etkileyecek başka bir
şey olup olmadığı sorulur.
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Savaş halinde sözlü savunma veya yazılı sa
vunmanın okunması süre baknmndan mahkeme
ce kısıtlanabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Duruşma tutunağı ve kapsayacağı hususlar
Madde 177. — Duruşma için bir tutanak dü
zenlenir. Bu tutanak duruşmayı yöneten askerî
hâkim ile tutanak kâtibi tarafından duruşmayı
yöneten askerî hâkimin engeli varsa kuruldaki
diğer askerî hâkim tarafından imzalanır.
Çok sanıklı davalarda duruşma safahatı;
mahkemenin uygun ve lüzum göreceği teknik
araçlarla tespit olunabilir. Sonradan düzenlene
cek duruşma tutanaklarından birer suret önce
den isteyen sanık ve müdafie verilir.
Duruşma tutanağı :
A) Duruşmanın yapıldığı yeri ve tarihini,
B) Askerî mahkeme kurulunun, askerî sav
cının, tutanak kâtibinin ve varsa tercümanın
ad ve soyadlarını,
O) İddianamede nitelendirildiği gibi suçun
ne olduğunu,
D) Sanıkların, müdafii erin, davacıların ve
davava katıl anların, vekillerinin ve kanunî mümessilerinin ad ve soyadlarını,
E) Duruşmanın açık mı veya gerekçesinin
beyanı ile kapalı mı yapıldığını kapsar.
BAŞKAN — Mıdde üzerinde söz isteyen sa
vın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuvorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Temyiz isteminin kabulü ve reddi
Madde 217. — Askerî Yargıtay, temyiz dilek*
çesinin veya beyanının süresinde verilmediğini
görürse temyiz istemini reddeder.
Askerî Yargıtay, gösterilen temyiz sebepleri
ni kabule değer görmezse reddine karar verir.
Askerî Yargıtay temyiz istemini kabule de
ğer gördüğü takdirde lüzum görür, temyiz di
lekçesinin veya beyanının ve varsa temyiz lâyi
hasının birer benzerini karşı tarafa tebliğ eder.
Karşı taraf bir hafta zarfında yazı ile cevap ve
rebilir.
Karşı taraf sanık ise 197 nci madde hükmü
ne sröre yapacağı bevan üzerine düzenlenen tu
tanak ile cevap verebilir.
»Savaş halinde: Askerî Yargıtav, dosyanın
Askerî Yargıtay Başkanlığına intikalini müte
akip en geç İM ay içinde karara bağlar.
659 —
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın tiye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir.
Ağır cezalı işlerde duruşma
Madde 218. — Ağn cezalı idlere ilişkin hü
kümlerde Askerî Yargıtay incelemesini, sanı
ğın beyanı veya temyiz dilekçesindeki istemi
üzerine veya dilerse kendiliğinden dumşmalı
olarak yapar. Duruşma gününden sanığa veya
istemi üzerine müdafiine haber verilir, Sanık
duruşmada hazır bulunabileceği gibi vekâletna
meye sahip bir veya birkaç müdafi ile kendi
sini temsil ettirebilir. Şu kadar ki; 85 nci mad
denin son fıkrası hükmü saklıdır.
iSanık tutuklu ve duruşmada
isteyemez.

bulunmasını

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bu suretle 1 nci maddenin fıkralarını teş
kil eden maddeler müzakere ve kabul edilmiş
olduğu cihetle, 1 nci maddenin tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir.
Yürürlük
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Yürütme
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar
yürütür.

Kurulu

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz
isteyen...
REFET RENDECİ (Samsun) — Şahsım
adına lehte söz istiyorum.
BAŞKAN — Tasarının lehinde, buyurun
Sayın Rendeci.
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REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Bugün görüşmesini tamamladığımız kanun
ile, bundan önceki celselerde kabul ettiğimiz
Askerî Ceza Kanununda değişiklik yapan ve
Türk Ceza Kanununun bazı madelerini değiş
tiren kanun ile bir noksanın tamamlanmış ol
duğunu görmenin bahtiyarlığı içerisindeyim.
Bu sebeplerle söz aldım.
Muhterem arkadaşlar, sıkıyönetimin ilânın
dan bugüne kadar birçok şikâyetlerimiz vardı.
Askerî mahkemeler normal çalışamıyor, süratli
çalışamıyor, mahkemelerde disiplin temin edile
miyor gibi düşünceler ve maznunların hangi
mahkemede davalarının görüleceği hakkındaki
tereddütler hakikaten birçok sıkıntılara ve as
kerî mahkemelerin halk efkârı önünde vazife
lerini normal yapamadığı gibi bir inancın ya
yılmasına sebebolmakta idi. Şu ceza kanununda
yapılan değişiklik ile Askerî Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda yapılan bu değişiklikler,
askerî mahkemelerin süratli teşkilini, vazife
lerini daha süratli yapabilmelerini ve davala
rın hangi mahkemelerde ne suretle görüleceği
hususlarını kesin karara bağlamak suretiyle
halletmiş bulunmaktadır.
1961 Anayasamızın esprisi içerisinde teşkil
edilmiş olan ve ona uygun mevzuat içerisinde
yürüyen evvelki mahkemeler bir dağınıklığın
içerisinde idiler. Son Anayasa değişikliği ile,
bilhassa Anayasa değişikliğinde şu mevzuatın
çıkmasına imkân ve sebebolacak madde deği
şiklikleri yapılmış olması ile, onlara muvazi
olarak, yani son yaptığımız Anayasa değişik
liğine muvazi olarak şu kanunlar artık Askerî
Ceza Kanununun, Askerî Usul Kanununun ve
Mahkemelerin yürümesini bugünkü mevzuat
içerisinde hem süratlendirmiş, hem kanun te
minatına almış, hem de mahkemelerin artık bir
mevzuat noksanlığı şikâyetini ortadan kaldırmış
bulunmaktadır. Askerî mahkemelerin veya Sı
kıyönetim Mahkemelerinin normal çalışamadığı
yolundaki şikâyetlerin, bundan sonra da yürü
mezse, haklı olacağı kanaatine umumî efkârın
hakh olarak varacağı kanaatinde olduğumu da
huzurunuzda ifade etmek isterim.
Bu kanunun, memleketimizin şu anarşik olay
lar karşısında fevkalâde hal içerisinde geçir
diği sıkıntılı durumdan biran önce kurtulması
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İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Raporun okunup okunmaması hususunu
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını
Teşekkür ederim.
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
BAŞKAN — Tasarının aleyhinde söz isteyen tir.
iSaym üye Yok.
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. sın? ar.
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
kabul edilmiş, bu suretle 353 sayılı Askerî Mah üye' Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz
kemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın edilmiştir.
daki kanun tasarısı, içtüzüğümüzün 79 ncu
Maddeleri okutuyorum.
maddesine göre aynen kabul edilmiş olduğu için
Malî denge vergisi kanunu tasarısı
kanunlaşmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun efen
Mevzu ve mükellef :
dim.
Madde 1. —, a) Gelir, Kurumlar, Veraset
ve İntikal Vergisine tabi gerçek veya tüzel ki
5. — Malî denge vergisi kanunu tasarısının
şiler ile gayri menkulleri ivaz mulhakibilinde
Mil I r-1 Meclisince kabul olunan metni ve Cum
satanlar;
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İsler ve
b) Spor - Toto, Millî Piyango ve bankala
Bilice ve Plan komisyonlarından 5 er üye alın
rın nakit ikramiyelerini kazananlar;
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu
Malî Denge Vergisine tabidirler.
(Millet Meclisi 1/585; Cumhuriyet Senatosu
Bu mükellefiyet, verginin mükellefi tara
1/69) (S. Sayısı: 104) (1)
fından ödenmesi veya sorumlusu tarafından ke
silmesi suretiyle yerine getirilir.
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı tabedi yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
lerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. edilmiştir.
Mevcut bütçe açığını kapatmaya matuf bulun
Vergi kesintisi :
ması sebebiyle ehemmiyet ve müstaceliyeti za
Madde 2. — Aşağıda yazılı ödeme ve is
hir bulunan iş bu kanun tasarısının;
tihkaklar, kesinti suretiyle vergilendirilir :
a) Geliı Vergisine tabi gerçek ücretler vTe
1. Gelen Kâğıtlardan gündeme alınmasını, ücret sayılan ödemeler (istisnadan faydalanan
2. öncelik ve ivedilikle görüşülmesini lar hariç);
saygı ile talebederim.
b) Gelir Vergisine tabi telif ve patent hak
Geçici Komisyon Başkanı
larının satışı veya kiralanması dolayısıyle dar
Lûtlı Tokoğlu
mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler;
c) Dar mükellefiyete tabi kurumların Ku
BAŞKAN — Malî Denge Vergisi kanun ta
sarısının Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması rumlar Vergisi Kanununa göre Kurumlar Ver
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden gisi tevkif atma tabi kazanç ve iratları;
d) Spor - Toto, Millî Piyango ve banka
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ların nakit ikramiyeleri (Bu ikramiyeler, ayrı
Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
ca Malî Denge Vergisi ödemesine tabi değil
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul dir.)
edilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
(1) 104 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
na eklidir.

için bir tedbir ve çare getirmiş olduğu kanaati
ile memleketimize ve milletimize hayırlı uğur
lu olmasını temenni eder, Yüce Senatoyu say
gı ile selâmlarım.
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Kesinti yapmaya mecbur olanlar :
Madde 3. — Kamu idare ve müesseseleri (Köy
ler hariç), kamu iktisadî müesseseleri, ticaret şir
ketleri, dernekleri, tesisleri, vakıflar, dernek,tesis
ve vakıfların iktisadî işletmeleri ve bunların dı
şında kalan diğer kurumlar, gerçek gelirlerini be
yan etmeye mecbur olan tüccar ve serbest mes
lek erbabı, ziraî kazançlarını bilanço veya işlet
me hesabına göre tespit eden çiftçiler ikinci
maddeye göre Malî Denge Vergisi kesintisi yap
makla mükelleftirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Muaflıklar :
Madde 4. — Vergiye tabi geliri sadece gö
türü usulde tespit edilen ücretten ibaret olan
Gelir Vergisi mükellefleri, Malî Denge Vergi
sinden muaftırlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
İstisnalar :
Madde 5. — a) Genel ve katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler, köy tü
zel kişileri ile 2834 ve 18 . 4 . 1972 tarih ve
1581 sayılı kanunlarla kurulmuş kooperatif ve
birlikler tarafından yapılan gayri menkul sa
tışları;
b) Borç için icraen satılan gayri menkul
lerin satış bedelleri;
c) 1 000 lirayı aşmayan matrahlar ve öde
meler ;
d) Gerçek ücretleri üzerinden Gelir Ver
gisine tabi mükelleflerin ücretlerinin günlük
40, haftalık 280, aylık 1 200, yıllık 14 400 lira
lık kısmı;
Malî Denge Vergisinden müstesnadır.
Ücret istisnasının uygulanmasında;
1. Aynı işveren tarafından aynı veya ayrı
hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri
birleştirilir, ikramiyeler ve sair ödemeler öden
diği ayın ücretlerine dahil edilir.
Ayrı ayrı işverenler tarafından yapılan üc
ret tediyeleri müstakillen nazara alınır.
2. Ücretlerde vaki arızî mahiyetteki art
malar dolayısıyle istisna haddinin aşılması ha
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linde, Malî Denge Vergisi ödeme mecburiyeti
artmanın husule geldiği aya inhisar eder.
3. Ücretlerin indirim ve kesintilere tabi tu
tulmadan önceki gayri safi tutaçları esas alınır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI LÛTFi
TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, sehiv
var; 5 nci maddede, «Millet Meclisi metninin
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir» diyor.
Bu, sehven yazılmış bir ibare.
BAŞKAN — Orasını biz tashih ettik
okumadık efendim.

ve

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Kocaeli) — Her ihtimale karşı
ikaz ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ede
rim.
Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Matrah :
Madde 6. — Malî Denge Vergisinin matrahı
şunlardır :
1. ödemede :
a) Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Ge
lir Vergisi matrahları (Götürü matrahları da
hil);
a) Kurumlar Vergisi Kanununa göre veri
len beyannamelerde gösterilen Kurumlar Ver
gisine tabi matrahlar;
c) Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa
göre verilen beyannamelerde gösterilen Veraset
ve İntikal Vergisine tabi matrahlar,
d) Gayri menkul intikallerinde Emlâk
Alım Vergisine esas olan değerler.
e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
ikmalen, re'sen veya sair suretlerle idarece tarh
olunan Gelir, Kurumlar, Emlâk Alım ve Vera
set ve intikal vergilerinden tahsili kabil hale
gelmiş bulunanlara ait matrahlar.
2. Kesintide :
a) ikinci maddenin (a) bendine göre ya
pılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde bahis
konusu ödemelerin indirim ve kesintilere tabi
tutulmadan önceki gayri safi tutarı,
b) ikinci maddenin (b) bendine göre ya
pılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde bu te662 —
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diyelerin Gelir Vergisi tevkifatma matrah olan
miktarıdır.
c) ikinci maddenin (c) bendine göre ya
pılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde, bu ka
zanç ve iratlardan Kurumlar Vergisi Kanununa
göre yapılacak Kurumlar Vergisi tevkifatma
matrah olan miktardır.
d) ikinci maddenin (d) bendine göre yapı
lacak Malî Denge Vergisi kesintisinde ikrami
yelerin kesintilere tabi olmadan önceki gayri
safi tutarıdır.
Bu maddenin (a) bendine göre yapılacak ke
sintide, aynı işveren tarafından aynı veya ayrı
ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret te
diyeleri birleştirilir, ayrı ayrı işverenler tara
fından yapılan ücret tediyeleri müstakillen na
zara alınır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Mahsup :
Madde 7. — Malî Denge Vergisine tabi
tutulan kazanç ve iratlar üzerinden yapılmış
olan kesinti miktarı, bu kazanç ve iratların be
yannameye ithal edilmiş bulunmaları şartiyle,
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin
6 ncı maddeye göre yapacakları ödeme mikta
rından indirilir.
Veraset ve intikal Vergisinin ilk tarhiyatına
ilişkin olarak evvelce ödenen Malî Denge Ver
gisi nihaî tarhiyat sırasında ödenecek Malî
Denge Vergisinden mahsubedilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Nispet :
Madde 8. — Malî Denge Vergisinin nispeti
% 3'tür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
ödeme ve kesinti süresi :
Madde 9. — a) Malî Denge Vergisi öde
mesi, Gelir, Kurumlar ve Veraset ve İntikal
Vergilerinin ilk taksidinin tediyesi gereken sü
re içinde, gayri menkul intikallerinde Emlak
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Alım Vergisinin tediyesi sırasında defaten il
gili vergi dairesine ödenir.
b) İkinci maddenin (a), (b) ve (c) bendlerine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesin
tisi, ilgili Gelir veya Kurumlar Vergilerinin
tevkifi gereken süre içinde yapılır ve bahis ko
nusu vergilerin ödenmesi gereken süre içinde
ilgili vergi dairesine yatırılır.
c) 2 nci maddenin (d) bendine göre yapı
lacak Malî Denge Vergisi kesintisi, bahis konu
su ikramiyelerin tediyesi sırasında icra olunur
ve kesintinin yapıldığı ayı takibeden aym 20 nci
günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine ya
tırılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Bildirim esasları :
Madde 10. — Malî Denge Vergisi ödeme
ve kesintisi yapmaya mecbur olanların yapa
cakları bildirimlerin şekil ve muhtevası Maliye
Bakanlığınca tespit olunur.
Malî Denge Vergisi karşılığında kesinti ya
panlar bu kesintileri kayıt ve hesaplarında ayrı
olarak gösterirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Çeşitli hükümler :
Tapu memurlarının görevi :
Madde 11. — Tapu idareleri muamele yap
madan önce gayri menkullerin ivaz mukabili
intikali ile ilgili Malî Denge Vergisinin öden
diğini gösterir belgeleri incelemeye ve muhafa
zaya mecburdurlar.
Mezkûr belgeler, muhtevası Maliye Bakan
lığınca tespit olunacak cetvellere dökülerek mu
amelelerin yapıldığı tarihten itibaren en geç
15 gün içinde döküm cetvelleri ile birlikte il
gili vergi dairesine gönderilir.
Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını
Maliye Bakanlığı tâyin eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
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Tapu memurlarının sorumluluğu :
Madde 12. — Gerekli verginin tamamen
ödenmesinden önce muamele yapan tapu me
murları verginin ödenmesinden mükellefler ile
müteselsilen sorumludurlar.
Tapu memurları bu madde gereğince öde
meye mecbur oldukları vergiler için mükellefle
re rücu edebilirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Vergi Usul ve Âmme Alacaklarının tahsil
usulü hakkındaki kanunların uygulanması :
Madde 13. — Bu kanun hükümleri mahfuz
olmak üzere, Vergi Usul Kanunu ile Âmme
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun
hükümleri bu vergi hakkında da uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Kaldırılan hükümler :
Madde 14. — 5 . 1 . 1961 gün ve 223 sayılı,
27 . 7 . 19S7 gün ve 930 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Tasarruf bonosu yükümlülüğü :
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önceki ödemelerle ilgili olay
ve hukukî durumlar için, kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten sonra, tasarruf bonosu öde
me ve kesintisi yapılmayacağı gibi, tasarruf bo
nosu tarh ve tahakkuk ettirilmez, tahakkuk
edip de tahsil edilmeyenler terkin olunur.
Ancak, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellef
leri, 1971 takvim yılı için beyan edecekleri ka
zanç ve iratlar üzerinden tasarruf bonosu kar
şılığını ödemeye mecburdurlar. Bu ödemeler
karşılığında 1972 malî yılı için ihracolunan
tasarruf bonosu verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Tasarruf bonolarının verilmesi ve değiştiril
mesi :
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Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önceki dönemlerde 5.1.1961
gün ve 223 sayılı ve 27 . 7 . 1967 gün ve 930 sa
yılı kanunlar uyarınca ödemen veya kesinti su
retiyle tahsil olunmuş meblâğlar karşılığında
bu kanunlarda belli edilmiş esaslar dairesinde
tasarruf bonosu verilmesine ve bu dönemlere
ilişkin tasarruf bonolarının değiştirme işlemle
ri sona erinceye kadar, 930 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci maddesi hükmünün uygulanmasına
devam olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önceki dönemlerde 930 sayılı
Kanuna istinaden yapılan tasarruf bonosu ke
sintilerinin bu kanunun yürürlüğünden sonra
ilgili vergi dairesine veya saymanlığa yatırıl
ması halinde bu kesintiler karşılığında 1972
malî yılı için ihracolunan tasarruf bonosu ve
rilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Yürürlük ve yürütme :
Madde 15. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 16. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
(«Maliye Bakanı yürütür.» sesleri.)
BAŞKAN — Bu değişmiştir efendim, Ko
misyonda. Komisyonumuza gelen şekli, «Bu
kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.»
şeklindedir; Komisyonumuz, «Bu kanunun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.» şeklinde
değiştirmiştir efendim.
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte »öz
isteyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Tasarı kabul edilmiştir.
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Tasarı açık oya sunulacaktır. Küreler dolaş
tırılsın.
Oyunu kullanmayan sayın üyeler lütfen kul
lansınlar efendim.
Malî Denge kanun tasarısına açık oyunu
kullanmayan sayın üyeler lütfen acele etsin
ler efendim.
Oyunu kullanmayan başka sayın üye var
mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir.

8 . 6 . 1972
(Oyların ayrımı yapıldı).
BAŞKAN — Malî Denge kanun tasarısının
açık oylamasında yeter sayı bulunamamıştır.
Bu itibarla, gelecek birleşimde açık oylama
tekrarlanacaktır.
13 . 6 . 1972 Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum.

>:>«<<
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Malî Denge Venglsi Kanun Tasarısına verilen oylann sonucu
(Çoğunluk yoktur
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

183
58
57
0
1
123
2

[Kabul edenler]
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Muikadder üztekin
AFYON KARAHlSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit.
Kemal Şen ocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
BİLECİK
Mehmet Orhan Tuğrul
BÎTLtS
Orhan Küriimoğlu

BOLU
Turgut Yaşar Giilez
BURSA
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ERZİNCAN
Fehmi Bay s oy
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuza 1
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Rifat Öztürkeine
IZMÎB
Mustafa Bozoklar

Orhan Kor
KAYSERİ
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkau
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mehmet Varışlı
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUŞ
Isa Hisan Bingöl
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
Rıza Isıtan
Refet Rendeei

SİİRT
Abdurrahınan Kavak
SİNOP
Nâzım Inebeyli
SİVAS
Nurettin Ertürk
TOKAT
Ali Akuntaş
TRABZON
Reşat Zaloğlu
URFA
t. Etem Karakapıcı
Hasan Oral
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
YOZGAT
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN.
CA SEÇİLEN ÜYELEB
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Fahri KJorutürk

[Çekin ser]
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca

[Oya katılmıyanlar]
TABU ÜYELER
Ekrem Acun er
Re*3t Aksoyoğlu
Mutcip Ataklı

Emanullalı Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan

Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
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Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş (B.)
Selâhattin özcrür
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M. Şükran Özkaya
1
(İ. Â.)
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet Ünialido. (Bşk. V.)
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
Mahmut Vural
ismail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin .(t.Â.)
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Mehmet Güler
Cemalettin İnkaya
Nejat Sarlıcalı
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
î. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Ziya Termen
ÇANKIRI
^Gürhan Titrek
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ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
Ali Kemal Turgut
DÎYARDAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZURUM
Osman Alihocagil
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
ihsan Topaloğlu •
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUÜ
Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Tekin Ariburun
(Başkan)
Halûk Berkol
0. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan
Ekrem Özden
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Naızif Çağatay
MJülmin Kırlı
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Bekir Sıtkı Baykal
Necip Mirkelâmoğlu
Şevket Koksal
(1. Â.)
SAKARYA
KARS
Mustafa Tığlı
Sırrı Atalay
Y. Ziya Ayrım
MANİSA
H. Enver Işıklar
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Fethi Tevetoğlu
Ahmet Nusret Tuna
SİVAS
KAYSERİ
Âdil Altay
Hüsnü Dikeçligii
Hüseyin öztürk
Hüseyin Kalpaklıoğlu
TEKİRDAĞ
KOCAELİ
Hayri Munıeuoğlu
Hikmet Işmen
(Bşk. V.)
KONYA
Cemal Tarlan
Osman Nuri Canpolat
TOKAT
Fevzi Halıcı
Zihni Betil
Fakih özlen
TRABZON
Ali
Şakir
Ağanoğlu
KÜTAHYA
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
A. Orhan Akça
TUNCELİ
I. Etem Erdinç
Aralan Bora
MALATYA
VAN
Nurettin Akyurt
Ferid
Melen
(B.)
Hamdi özer
YOZGAT
MANİSA
Sadık Artukmaç
Doğan Barutçuoğlu
ZONGULDAK
Oral Karaosmanoğlu
Mehmet Ali Pestilci
A. Orhan Süersan
CUMHURBAŞKANIN
Ruhi Tunakan
CA SEÇİLEN ÜYELER
MARAŞ
Lûtfi Akadlı
Adnan Karaküçük
Hidayet Aydıner
Hilmi Soydan
Selâhattin Babüroğlu
MARDİN
Abdurrahman Bayar
(B.)
Özer Derbil (B.)
MUĞLA
Nihat Erim (Başbakan)
Ilyas Karaöz
Vahap Güvenç
Haldun Menteşeoğlu
Mehmet İzmen
NEVŞEHİR
Cemal Madanoğlu
I. Şevki Atasağun
Tayfur Sökmen
NİĞDE
Bahriye Üçolk
Kudret Bayhan
Ragıp Ün er
ORDU
1 Suad Hayri Ürgüplü
Selâhattin Acar
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Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
65 NCİ BİRLEŞİM
8 . 6 . 1972

Perşembe

Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân komisyonlarında açık bulunan birer bağım
sız üyeliğe seçim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER

n
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'm, bölgeler arasında artan farklılık ve
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43)
3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Ha m di Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen
önergesi (10/45)
4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara
İmar Limited
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2)

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Koimsyonu
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı :
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972)
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili)
6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575'e
ek) Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLEıN İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş
ve Yargılama Usulü Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Anayasa
ve Adalet komisyonları raporları. (Millet Mec
lisi : 1/587; Cumhuriyet Senatosu : 1/81) (S.
Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1972)
2. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tan
rım ve Bütçe ve Plan kornisyonkrı raporları
(Millet Meclisi : 1/511; Cumhuriyet Senatosu :
1/77) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi -•
3 . 6 . 1972)

Toplantı: ıı

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

9 9

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi : 1/587; Cumhuriyet Senatosu : 1/81)
(Not : Millet Meclisi IS. Sayısı : 562)

Mîllet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 5031

16 . 5 . 1972

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 15 . 5 . 1972 tarihli 89 ncu Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek
işari oyla kabul edilen, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı'
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 12 . 1 .1972 tarikinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 15 . 5 . 1972 tarihli 89 ncu Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek kabul
edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 562)

Millî Savunma Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Milli Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/81
Karar No .: 6

23 . 5 . 1972
Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1972 tarihli 89 ncu Birleşiminde ivedilikle ve öncelikle görüşülerek
işari oyla kabul edilen, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de işti
rakleriyle Komisyonumuzun 23 . 5 . 1972 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi.
Tasarı Gerekçesinde tafsilen izah edilen hususlarla beraber Bakanlıklar temsilcilerinin ta
mamlayıcı beyanları üzerine; Komisyonumuz aşağıdaki hususları da raporunda vuzuha kavuştu
rulmasını uygun bulmuştur.
Şöyleki: 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, genel olarak iki önemli ihtiyaca cevap vermek
gayesiyle hazırlanmış bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Anayasanın 1488 sayılı Kanunla değiş-
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tirilen askerî yargıya ilişkin hükmünü bu kanuna inikasını sağlamak, diğeri de özellikle sıkıyö
netim sırasında sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bakılan dâ\ alarm bir engele rastlamaksızm za
manında ve en salim bir şekilde bitirilebilmesini sağlayacak bazı hükümleri getirmektedir.
Bilindiği üzere Anayasanın 1488 sayılı Kanunla değişik 138 nci maddesi, asker olmayan kişi
lerin askerî mahkemeler huzurunda yargılanabilmesi hallerini ve şartlarını göstermiş bulunmak
tadır. Sözü edilen 138 nci maddenin ikinci fıkrasının, bu konuda yeni birtakım ölçüler getirmesi
sebebiyle, değişiklik tasarının 10 ve 11 nci maddeleri de ele almak gerekmiş ve asker olmayan
kişilerin hangi hallerde askerî yargıya tabi olacakları hususu tek tek gösterilmiş bulunmaktadır.
İkinci olarak, yukarıda da belirtildiği üzere, s"kryönetim sırasında Sıkıyönetim mahkemeleıimde
görülen davaların selâmetle yürütülebilmesini tenin zımnında bazı değişiklikler de yapılmış bu
lunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak maksadiyle, ilgili görülen maddelere savaş hali ile ilgili bazı
istisnalar konulmak suretiyle, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci maddesinin verdiği im
kânlardan faydalanılmak uygun görülmüştür. Bu suretle, sıkıyönetim sırasında Sıkıyönetim aske
rî mahkemelerince görülen davalarda savaş hükü .ilerinim tatbiki mümkün olabilecektir. Böyle bir
mekanizma vasıtasıyle hâkimin reddi müessesesin'n (M. 40) davayı uzatmak maksadiyle ve asılsız
sebeplere istinaden kullanılması, çok uzun ve ilgisiz savunmalarla davaların sürüncemede bırakıl
ması (M. 40), tebligat işlerinin (M. 52) yürütül nesinin imkânsız hale gelmesi (M. 52) gibi husus
lar önlenmek istenmiştir. Tasarıda sözü edilen gaye ile kabul edilen hükümler bunlardan ibaret de
ğildir. Bunların yanında diğerleri de vardır. Ancak, bütün 'burada sayılmayan hükümlerin anafikri, biraz evvel misal kabilinden olarak saydıklarımızın anafikrinin aynıdır1.
Nihayet bir #de, yakalama, tutuklama, yakalanan ve tutuklananlarım sorguya çekilmesi gibi hu
susi artla, 1488 sayılı Anayasa tadiline mütenazır bazı değişiklikler yapılmak gerektiğinden, oralasda da değişiklikler yapılmıştır (Ek M. 72, 80). Bütün bunlardan başka bir de, 353 sayılı Kanu
num bazı maddelerinde uygulama sırasında görülen boşluk ve aksaklıkların da İmi vesile ile düzel
tilmesi uygun görülmüştür.
Bu gerçeklerin ışığı altında Komisyonumuz, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen met
nin aynen kabulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Anayasa ve Adalet Komisyonu
na tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir.
Başkan
Nevşehir
İbrahim Şevki At aşağım

Başkanvekili
İstanbul
Cemal Yıldın m

Tunceli
AMan Bora
İmzada tbulıiîiaimadı

Konya
Osm'aıı Nuri Campolat
İmzada 'bulunamadı

Aydın
Halil Goral
İmzada bulunamadı

İzmir
Orhan Kor

Tabiî Üye
Fahri Özdilek
İmzada bulunamadı

İçel
Talip Özdolay

Mardin
Ab d-iil kerim Saraçoğlu

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Fahri Körultürfc
İmzada 'bulunamadı

Cumhuriyet Senatosu

Sözcü
Burdur
Faruk Kınaytürk

(S. Sayısı : 99)

Kâtip
Samsun
Enver Işıklar
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/81
Karar Xo. : 13

.
25 . 5 . 1972

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 15 Mayıs 1972 tarihli 89 nen Birleşiminde ivedilik ve öncelikle gülüşülerek
işari oyla, kaimi edilen, 353 sayıilı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkırılda kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 15 Mayıs
1972 tarihli ve 5031 sayılı yazıları ile Cumhuriyet S-natosu Başkanlığına, gönderilmekle Komisyo
numuzun 25 Mayıs 1972 tarihli Birleşiminde Mi.Mî Savunma Bakanlığı temsilcileri de hazır bulun
dukla n hakle tetkik ve müzakere olundu.
I. — Tasarı, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 331: sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 Eylül
1971 tarihli ve .1488 sayılı Kanunla, değişik 138 nci maddesinin, metnine uygun olarak ve sekiz
yıllık uygulama süresinde edinilen tecrübelerden esinlenerek 353 sıyılı Askerî Mahkemeler Kuru
luşu Ye Yargılama usulü Kanununun 6, 8, 10, 11, 34, 36, 40, 52, <70 72, 74, 80, 118, 131, 136,
143, 146, 153, 160, 177, 217 ve 218 nci maddelerinin değiştirilmesini öngörmektedir.
Tasarı, yukarıda arz edilen Anayasa hükmü ve uygulamanın ortaya koyduğu tecrübelerin so
nucu ile getliınil irken, 353 sayılı Askerî Mahkeme Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun deği
şikliğe tabi tutulan maddeleri hakkında da aşağıda gösterilen gerekçeleri ileri sürmüştür.
Madde 6. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanuni!a değiştirilen 138 nci mad
desinin son fıkrasında; askerî savcıların nezdin.de askerî ımahkcme kurulan kıta komutanı veya
askerî kurum amirinin refakatinde olacağı öneril diğmdeuı, bu hususa açıklık verınıek ve ikinci fık
radaki savcılığın askerî savcılık olduğunu belirtme-'k amacı ile madde metninde gerekli değişiklik
yapılmıştır.
Madde 8. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kıı tuluşu ve. Yargılama Usulü Kanununun 6 nci mad
desinde yapılan değişikliğe uygun olarak askerî savcıların nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta
komutanı ve askerî kurum amirinin refakatinde olacaklarını belirtmek amacı ile maddenin birinci
fıkrasına açıklık verilmiş ve ilâve edilen fıkra il..' adlî müşavirlerin, refakatinde bulundukları kıta
komutanı veya askerî kurum amirlerinin taraf oldukları hukukî ihtilâflarının çözümümde fiilen 'de
vam etmekte o\knn hizmetlerine kanuni bir- dayanak sağlanmış ve bu amaçla madde metninde ge
rekli 'değişiklik yapılmıştır.
Madde 10. —- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 21 nci maddesinde, as
kerî hâkimlerin subay sınıfına dahil edildikleri açıkça belirtildiğinden; muvazzaf askerler başlığı
ile başlayan maddenin (A) fıkrasının subaylar kefnesinden sonra parantez içindeki (Askerî hâkim
ve askerî savcı ile yardımcıları dâhil) kelimeleri 'kaldırılmış ve bu. amaçla madde metninde gerek
li değişiklik yapılmıştır.
Madde 11. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 138 nci mad
desinin ikinci fıkrasında, askerî mahkemelerin asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen as
kerî suçları ile kanunla gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî
mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara bakmakla görevli bulundukları hüküm altına alınmış
tır. 334 sayılı Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasasının 138/2 maddesine aykırı görüldüğünden Anayasa
Mahkemesince iptal, edilen 11 "nci madde Anayasa değişikliğine uygun olarak ve askerî mahkeme
lerin asker olmayan kişilerin hangi suçlarına ilişkin davalara bakacağı madde metninde sayılmak
suretiyle 11 nci madde yeniden ihya edilmiştir.
Madde 34. —Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirleri
ile askerî savcılar arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını çözümleyecek bir merci, gerek 353 sayı
lı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda ve gerekse 477 sayılı Disiplin MahCumhurivet Senatosu

(S. Sayısı : 99)
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kemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulleri ve Disiplin Suç ve 'Cezaları hakkındaki Kanunda gösteril
mediğinden tatbikatta zorluklarla karşılaşılmakta ve bu da adaletin süratle tecellisini engellemek
tedir. Bu nedenle anılan makamlar arasında çıkacak 'görev uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümle
yecek bir merci tayini zorunlu ve bu merciin de Millî Savunma Bakanlığı olması uygun görülerek
maddeye bir fıkra eklenmiş ve bu amaçla da madde metninde »gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 36. — Türkiye Cumhuriyeti /Anayasasının, 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 140 ııcı mad
desinde yapılan değişiklikle; asker kişilerle ilgili eylem ve işlemlerinin yargı denetiminin, Askerî
Yüksek İdare Mahkemesince yapılacağı ve böylelikle asker kişilerin bu mahkemeye, taibi olacağı
önerilmiştir. Hal böyle olunca, askerî nitelikteki bazı 'kurulların kuruluşu, görev, yetki ve hizmet
lerini düzenleyen tüzüklerin de »Danıştayca incelenme ve 'onaylanmasının gerekli olmaması gereke
ceği her türlü izahtan varestedir. Kaldı ki, askerî yargının anahizmetini yürüten Askerî Adalet İş
leri 'Başkanlığının görev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenirken daha dar bir hizmet alanına sa
hip ve icrai fonksiyonu bulunmayan Askerî Adalet Teftiş Kurulunun görev ve yetkilerinin tüzük
le düzenlenmesinin kabili izah olmadığı aşikârdır. Bu nedenle Askerî Adalet Teftiş Kurulunun gö
rev ve yetkilerini, değişen ihtiyaçlara göre her zaman kolaylıkla değiştirilmesi olanağı bulunan bir
yönetmelikle, düzenlenmesi düşünülmüş ve bu amaçla madde metninde gerekli değişiklik yapıl
mıştır.
Madde 40. — Bilhassa çok sanıklı davalarda zaman kazanmak ve adaleti şaibe altında tutmak
amacı ile tarafsızlığını şüpheye düşüren ve gerçek dışı olan birtakım sebeplere dayanılarak hâ
kimin reddi isteminde bulunulmaktadır. Bu mahzuru önlemek amacı ile savaşta, 37 nci maddede
yazılı sebeplerin dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin reddi isteminde bulunulamıyacağı esası
getirilmiş ve bu amaçla madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 52. — G-erek usul kanunlarımızın ve gerekse 7201 sayılı Tebligat Kanununun öngör
düğü tebligat usulleri muğlak ve zaman alıcı bir karaktere sahiptir. Özellikle çok sanıklı dava
larda ibu hükümlere uyma zorunluğu olağanüstü hallerde ıgörev yapan askerî yargı organlarına
ait işlemlerin gecikmesine sebebolmaktadır. Bu nedenle adaletin tecellisinde sürat sağlamak ba
kımından sadece savaş haline münhasır olmak üzere tebligatın basın veya her türlü yayın ve
haberleşme aracı ile yapılabileceği esası getirilmiş ve ayrıca nezdinde askerî mahkeme kurulan
kıta komutanı veya askerî kurum amirlerine hüküm ve kararların tebliğini hüküm altına alan
ikinci fıkranın ifade (tarzında değişiklik yapılmış, ve bu amaçlarla madde metni yeniden düzen
lenmiştir.
Madde 70. — İşbu maddede, tutuklama istem yetkisi hüküm altına alınmış ise de; nezdinde
askerî mahkeme 'kurulan komutam veya askerî kurum amirinin bu konudaki isteminin, askerî
mahkemeye intikalini askerî savcının ihtiyarına bırakmış ve bunun da tatbikatta ibtilâtlara se
bebiyet verdiği anlaşılmıştır. Bu itibarla; askerî savcının anılan istemi intikal ettirilmesinin,
Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasasının 138 nci mad leşinde öngörülen «Askerlik hizmetlerinin gerek
leri» ilkesine ve 353 sayılı Kanunun sistematiğine uygun düşeceği düşünülmüş ve bu amaçla mad
de metninde gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 72. — Yakalanan kişinin tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için ge
rekli süre hariç kırksekiz saat ve kanunun açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suç
larda yedi gün içinde hâkim önüne çıkarılacağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 1488 sayılı
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinde önerildiğinden madde metninde gerekli değişiklik yapıl
mıştır.
Madde 74. — İşbu maddede; tutuklama kararına karşı sanık, askerî savcı ve nezdinde as
kerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirinin itiraz edebileceği hüküm altı
na alındığı halde tutuklama sisteminin askerî mahkemece reddi halinde başvurulacak bir mer
ci ve yapılacak işlem hakkında her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla; tutuklama
isteminin askerî mahkemece reddi halinde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hükümlere
mütenazır olarak askerî savcı ile nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta 'komutanı veya askerî
kurum âmirine de itiraz hakkı tanınması kamu yararı ve askerî gerekler açısından;
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Ayrıca bu kararlara karşı belli bir süre içinde itiraz edilebileceği hüküm altına alınarak sürat
ve müessesenin kötüye kullanılmamasını temin etmek bakımından;
Madde metninde tutuklama müzekkeresi ile ilgili bir hüküm bulunmadığından madde başlığın
daki müzekkere kelimesi kaldırılmış ve bu amaçla gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 75. — İşibu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında; sanığın, tutuklama mü
zekkeresinin geri alınması isteminde bulunabileceği hüküm altına alınmış ise de; çok sanıklı dava
larda bu müessesenin suiistimal edilerek askerî mahkemelerin işlemlerinin geciktirildiği bir vakı
adır. LBU itibarla; adaletin tecellisinde sürat sağlamak amacıyle anılan fıkralar kaldırılarak beşinci
fıkra değişikliğe uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve madde başlığı da maddenin amacına göre
«tutukluluk halinin incelenmesi» tarzında değiştirilmiştir.
Madde 80. —• Yakalanan kişinin, tutuklama yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için
gerekli süre hariç kırksekiz saat ve kanunun açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suç
larda yedi gün içinde hâkim önüne çıkarılacağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinde önerildiğinden madde metninde gerekli değişiklik yapıl
mıştır.
Madde 118. — İşbu maddede; iddianamenin sanığa tebliği ile kamu dâvasının açılabileceği
hüküm altına alınmakta ve bu da adaletin süratle tecellisini engellemektedir. Bu nedenle, hem
Ceza Muhakemeleri Usulü (Kanunu hükümlerine (Madde 163) mütenazır hükümler getirmek ve
hem de tatbikatta beraberlik, kolaylık ve sürat temin etmek bakımından iddianamenin clüzenlenımesi ile birlikte kamu dâvasının açılmış sayılacağı esası getirilmiş ve bu amaçla maddedeki son
fıkra çıkarılmıştır.
Madde 131. — Duruşmada sürati sağlamak bakımından normal dönemlerde dahi uygulama ola
nağı 'bulunmayan «Duruşmanın tekrarlanması» esası savaş haline münhasır olmak üzere kaldırıl
mış ve bu amaçla madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 136. — İşbu maddede sayılan şartların varlığı halinde, sanıkların duruşmadan vares
te tutulabileceği ve böylelikle duruşmanın yokluklarında yapılabileceği hüküm altına laınmıştır.
Ancak, 'bazı hallerde sanıkların, duruşmadan vareste tutulmalarını istemedikleri gibi duruşma
lara da gelmedikleri ve hattâ çok sanıklı davalarda tutuklu sanıklardan bir kısmının firar ettikle
ri ve netice itibariyle adaletin tecellisini engelledikleri müşahede edilmiştir. Bu itibarla; savunma
hakkı kısıtlanmadan ve sadece savaş haline münhasır olmak ve adaletin tecellisinde sürat sağla
mak amacıyle madde metnine yeni bir fıkra eklenmiştir.
Madde 143. — Özellikle çok sanıklı dâvalarda sanıkların, mahkemeyi teşkil eden kişilere ve hat
tâ görevlilere uygun olmayan söz ve davranışlarda bulundukları ve bu yolla da mahkemeyi engel
ledikleri bir vakıadır. Ancak, bu konuda kanunda yazılı mevcut tedbirler de yeterli bulunma
maktadır. Bu itibarla; duruşmada sürat sağlamak, sanıkların uygun olmayan davranışlarını kontrol
altına almak ve mahkemeyi teşkil eden kişilerle görevlilere matuf her türlü taarruzlarını önle
mek amacı ile maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış, ayrıca, halen yürürlükte bulunan
usul hükümlerinin duruşmada inzibatı sağlamak amacı ile getirmiş olduğu tedbir ve müeyyide
ler, çok sanıklı ve özellikle ağır cezalı davalarda inzibatı temine yeterli bulunmamakta ve sanık
ların yanında müdafilerin de duruşmanın üızibatını ihlâl ettikleri cereyan eden muamelelerden an
laşılmaktadır. Bu nedenle; müdafilik ve savunma müessesesinin ruhunu zedelemeden ve sadece sa
vaş haline münhasır olmak üzere müdafiler hakkında bâzı tedbirler getirilmiş, birden ziyade sa
londan çıkarılan sanık ve müdafilerin, mahkemenin tâyin edeceği süre içinde yazılı savunma ve
rebileceği kabul edilerek savunma hakkı •kısıtlanmamış ve bu amaçla madde metnine bir fıkra ek
lenmiştir.
Madde 146. — (Duruşmaya yoklama ile başladıktan sonra sanığa mahkeme kurulu tanıtılıp
davaya bakmalarına engel halleri hakkında bir istemi bulunup bulunmadığının sorulması bazı
uygulamalarda işbu müessesenin kötüye kullanılmasına müncer olduğundan ve Ceza Muhakemele
r i Usulü Kanununda da bu konuda her hangi bir hüküm bulunmadığından kanunun 2 nci fıkrası
yürürlükten kaldırılarak madde metninde bu amaçla gerekli değişiklik yapılmıştır.
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Madde 153. — Duruşmada sürati sağlamak bakımından ve sadece savaş haline münhasır olmak
üzere; bir vakıanın delili yalnız bir tanığın bilgi ve görgüsünden ibaret olduğu ahvalde bu tanı
ğın mahkeme huzurunda dinlenilmesi zorunluluğundan vazgeçilerek hazırlık soruşturmasında
alınmış ifadesinin okunmasıyle iktifa olunması amacı ile madde metninde gerekli değişiklik ya
pılmıştır.
Madde 160. — Hukukun umumî prensiplerine göre savunma hakkının kısıtlanması düşünüle
mez. Ancak bazı hallerde savunma hakkının bir engelleme ve hattâ propaganda aracı olarak kul
lanıldığı da bir vakıadır. Nitekim yazılı savunmasını mahkemeye tevdi ettikten sonra bunu mah
keme huzurunda okuyan sanık ve müdafilere sık sık tesadüf edilmiş ve çok sanıklı davalarda bu
durum, davanın lüzumsuz yere uzamasına ve netice itibariyle savunma hakkının suiistimali sure
tiyle davaların sürüncemede bırakılmasına müncer olmuştur. Bu itibarla, sadece savaş haline mün
hasır olmak üzere ve oluşma müessesesinin bünyesini zedelemeden yazılı savunmaların dvisıtlanmasının söz konusu edilmeyeceği ve fakat yazılı savunmanın okunması veya doğrudan doğruya yapı
lacak sözlü savunmanın süre bakımından mahkemece sınırlanabileceği esası getirilmiş ve bu amaç
la madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 177. — Çok sanıklı davalarda daktilo m a kınası ile duruşma tutanağı düzenlenmesinin
çok vakit aldığı ve bu -nedenle duruşmada gerekli süratin sağlanamayarak adaletin süratle tecelli
sini geciktirdiği bir vakıadır. Bu nedenle çok sanıklı davalarda daktilo makinası ile duruşma tu
tanağı düzenlenmesi çok vakit alacak ise duruşma safahatının, mahkemenin uygun ve lüzum göre
ceği teknik araçlarla tespit olunarak sonradan düzenlenecek duruşma tutanaklarından birer sure
tin, önceden isteyen sanık ve müdaile verilmesi esası getirilmiş ve bu amaçla madde metninde
gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 217. — Savaş halinde görev yapan mahkemelerden beklenen sadece süratle tesis olunan
adalet değil, bunun yanında ve aynı önemde, verilen kararların süratle kesin hüküm haline geti
rilmesidir. Bu nedenle ve sadece savaş haline münhasır olmak üzere; dosyanın Askerî Yargıtay
Başkanlığına intikalini müteakip iki ay içinde karara bağlanması zorunluluğu esası getirilmiş ve
bu amaçla madde metninde gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 218. — İşbu maddedeki (Şu kadar ki; seksenbeşinci maddenin son fıkrası hükmü saklı
dır) cümlesi birinci fıkranın sonunda yer alması gerekirken beşerî bir hata neticesi ikinci fık
ranın sonunda yer almış ve maddede mana değişikliğine sebebiyet vermiştir. Bu nedenle anılan
cümle birinci fıkranın sonuna alınmış ve yukardaki amaçla madde metninde gerekli değişiklik ya
pılmıştır.
Anayasamızın 138 ııoi -maddesi hükmü uyarınca ve 353 .sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yar
gılama. Usulü hakkındaki Kanunun sekiz yıllık uygulama süresinde edinilen toenabeler sonucu getiri
len ve söz konusu kanunun belirtilen maddelerinin arz edilen gerekçeler ile değiştirilmesini ön
gören tasarı, bu gerekçeler ve Hükümet temsilcileri tarafından yapılan geniş açıklamalar esas
larında Komisyonumuzca benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1. 2 ve 3 neü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir.
III - Tasarının, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 331 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138 nci
maddesini değiştiren 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanun uyarınca getirilmiş olmasını ve
düzenleme alanı itibariyle, devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne karşı giri
şilmiş eylemli teşebbüslerle ilgili bulunmasını gözeten Komisyonumuz Genel Kurulda öncelik
ve ivedilikle görüşülmesi konusunda istem ileri sürülmesini de karar altına almıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle arz olunur.
Başkan
Samsun
R. Bendeci

Sözcü
Eskişehir
Ö. Ucuzal
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Ağrı
S. Türkmen
Toplantıda bulunamadı
Mardin
A. Baya?'

Ankara
T. Kapantı

Bursa
Ş. Kayalar

Bize
0. Mecdi Agun

İstanbul
E. Özden

C. Bşk. Seç. Üye
H. Aydmer
Toplantıda bulunamadı

Tabiî Üye
M. Ataklı
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun hası maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 6, 8,
10, 11, 34, 36, 40, 52, 70, 72, 74, 75, 80, 118, 131, 136, 143, 146, 153, 160, 177, 217 ve 218 nci mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 6. — Nezdinde askerî mahkeme kurulan her kıta komutanı veya askerî kurum amiri
nin refakatinde îbdtr (askerî savcı döle yeteri kadar askerî savcı, yardımcı olarak bulunur.
Aym komutanlık nezdiade birden fazla askerî mahkeme kurulduğu takdirde bir askerî sav
cılık teşkilâtı file yetfinilebıillir.
Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı ve askerî kurum amiri
Madde 8. — Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutamı veya askerî kurum âmiri bir
suçun işlemıdiğini öğremdiMerinde, refakatlerinde'ki askerî savcıya soruşifcurmia açtırır ve yapılmak
ta olan soruşturma hakkında askerî savcıdan her zaman tÜgi isiiayebilirilıer;
Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum âmMeatfmin refakatlerindeM adlî müşavirler, bu yetMlerinin kullanıl masumda bu komutan ve askerî kurum amirlerinin
yardımcısıdıırlar ve kanun yollarına başvurmada adı geçen komultan ve askerî kurum âmirleri adı
na ilgili soruşturma ve dâva dosyalarını incelemeye yetkilidirler.
Adlî müşavirler, aynı zamanda refakatlerinda bulundukları, nezdinde askerî ımahkeme kuru
lan kıta komutamı veya askerî (kurum âmirlerinin hukuk işlerinde de yardımcısıdırlar.
Kıta komutanının ve askerî kurum âmirinin kanunî ve şahsi engelleri yetkilerinin kullanıl
masına imkân vermez ise bu yetkiler kanunî vekillerine geçer.
Asker kişiler
Madde 10. — Bu kamumun uygulanmasında aşağıda yazılı olanlar asker kişi sayılırlar:
A) Muvazzaf askerler :
Subaylar, askerî memurlar, askerî öğrenciler, astsubaylar, erbaşlar ve erler.
B) Yedek askerler (Askerî hizmette bulundukları sürece),
C) Millî Savunma Bakanlığı veya Türk Silâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan
sivil personel,
D) Askerî İşyerlerinde çalışan ve tş Kanunuma tabi bulunan işçiler,
E) Rızası ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine katılanlar,
F) Askerî yargı organlarınca tuıtuklanmış veya hapsedilmiş veya askerî makamlarca muhafa
za altına almımış veya gözaltı edilmiş kişiler.
Asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmaları
Madde 11. — Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin aşağıda yazılı suçlarına ilişkin dava
larına bakarlar.
A) Askerî Czea Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102 nci mad
deleri ile 148 nci maddelerinin (B) fıkrasında yazılı suçlar ile;
B) Birinci askerî yasak bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde karakollarda kışla ve karar
gâhlarda, askerî kurumlarda, yerleşme ve konaklama amacıyle kullanılan bina ve mahaller içinde
askerlere fiilen taarruzda bulunan, söven veya hakaret eden veyahut askerlik görevine ilişkin
işleri yapmaya veya yapmamaya zorlamak için şiddet ve tehdide başvuranların Türk Ceza KanuCumhuriyet Senatosu
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METÎN

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTÎĞÎ METİN

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargı
lama Usulü Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargı
lama Usulü Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul etti
ği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
Madde 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

nunun bu fiillere ilişkin 188, 190, 191, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 266, 267, 268, 269, 271, 272 ve
273 ncü maddelerinde gösterilen suçları;
C) Nöbetçi, devriye, karakol, inzibat, askerî trafik, kolluk veya kurtarma ve yardım görevi
yapan askerlere (umumî emniyet ve asayişi korumaya ilişkin önleyici ve adlî zabıta görevlerini
ifa ettikleri sırada jandarma subay, astsubay, erbaş ve erleri hariç) karşı bu görevleri yaptıkları
sırada işlenen yukardaki (E) fıkrasında yazılı suçlar
D) Devletin askerî kuvvetlerini tahkir ve îezyiî suçları;
E ) Diğer kanunlar ile askerî mahkemelerde yargılamaları öngörülen suçlar.
Askerî savcının yetkisi, yetki

ve görev uyuşmazlıkları

Madde 34. — Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirinin re
fakatindeki askerî savcının yetkisi, nezdinde bulunduğu askerî mahkemenin yetkisi ile sınırlıdır.
A) Askerî .savcılar arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları aralarında halledilir.
B) Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan k ı t a komutanları veya askerî kurum amirleri ile
askerî savcılar arasında çıkacak görev uyuşmazlıkları aralarında halledilir.
Ker iki halde de uyuş-amadıkları takdirde Millî Savunma Bakanlığına başvurulur.
Teftiş

Kurulu

Madde 36. — Askerî mahkeme kalemleri ile askerî savcılıkları ve kalemlerini, adlî müşavir
lik hizmetlerini ve askerî ceza ve tutuk evlerini Millî .Savunma (Bakanı adına teftiş ve muraka
be etmek ve kanunun belirttiği hallerde soruşturma yapmak üzere müfettiş sıfat ve yetkisini ta
şıyan 'bir başkanın yönetimi altında lüzumu kadar müfettişten kurulu Ibiır askerî adalet teftiş
kurulu kurulur. Bu kurulun kuruluşu, görev, yetki ve 'hizmetlerini ne şekilde yürüteceği bir yö
netmelik ile düzenlenir.
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkim ret isteminin zamanı
Madde 40. — Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı (bir hâkimin (reddi istemi,
mahkemelerde iddianamenin ve Askerî Yargıtay da sözcü üye tarafından raporun okunmasına ka
dar ileri sürülebilir. Yeni çıkan sebeplerden dolayı duruşma bitinceye, Askerî Yargıtayda ince
leme sona erinceye kadar 'hâkimin reddi istenebilir.
Savaşta, 37 nci maddede yazılı sebeplerin dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin reddi is
teminde bulunulamaz.
Tebliğ usulleri
Madde 52. — Asker kişilere yapılacak tebliğler üst makam aracılığı ile ve ilgiliden alınacak
bir belge karşılığı yapılır. Bu belgede tebliğ ve tebellüğ edenin imzaları ile tebliğin yer ve za
manının gösterilmesi lâzımdır.
Nezdinde askerî mahkeme 'kurulan (kıta komutanı veya askerî kurum amirine gösterilecek ev
rak kendisine gönderilir. Bu gösterilme bir mehil başlangıcı olursa, gösterilen evrakın konusu
ile yer tve zamanını belirten (bir belge imzalanır.
Asker kişilerden başkasına yapılması gereken tebliğler, bir alındı karşılığında asker kişiler
tarafından yapılabilir.
Tebligat Kanunu hükümleri askerî mahkemelerde de uygulanır.
Savaş 'halinde tebligat; ibasın veya her türlü yayın ve haberleşme aracı ile yapılabilir.
Cumhuriyet Senatosu
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(Millî Savunma Komisyonunun
kabul etiti'ğii metün)

(Anayasa ve Aclade't Komisyonunun
'kabuli ettiği metlin)

Madde 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Tutuklama isteme yetkisi
Madde 70. — (Sanığın tutuklanmasını askerî savcı doğrudan doğruya yetkili askerî mahke
meden istiyebilir.
Nezdiınde askerî imaihkeme kurulan kıta komutam veya askerî kurum iâmiri sanığın tutuklan
masını istediği takdirde (bu istemini gerekçesi' ile birlikte askerî savcıya fbildirir. Askerî savcı,
bu istemi yetkili askerî mahkemeye intikal ettirmekle yülriimludür.
Bu (mahkeme ret veya kabul hakkında bir karar vermek zorundadır.
Tutuklunun sorguya çekilmesi
Madde 72. — Tutuklanmasına karar verilen sanık, tutulduğunda derhal ve nihayet, tutulma
yerine en yakın askerî mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç kırk sekiz saat içinde askerî
mahkeme önüne çıkanlır.
İkiden ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık
sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle birinci fık
ra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi gün için
de yetkili mahkeme veya hâkim önüne çıkarılır.
Yukardaki fıkralarda yazılı süreler içinde sanık, askerî mahkeme önüne çıkarılma imkânı ol
madığı takdirde en yakın Sulh Hâkimine gönderilir. Bu süreler geçtikten sonra mahkeme veya
hâkim karan olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz.
Sanığa, sorgu sırasında tutuklama sebebi ve isnadolunan suç bildirilir. Sorgu sırasında tutuk
lama müzekkeresinin geri alındığı veya tutulan kimsenin tutuklama müzekkeresindeki kimse ol
madığı anlaşılırsa tutulan bu kişi derhal salıverilir.
Tutuklama karan ile ret kararına itiraz
Madde 74. — Tutuklama kararma karşı sanık, askerî savcı ve neadinde askerî mahkeme
kurulan kıta komutanı veya askerî (kurum amiri,
Tutuklama isteminin reddine dair karara karşı askerî savcı ile inezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum amiri,
Yedi gün İçinde itiraz edebilirler.
Yukardaki fıkralarda yazık itirazlar, tutuklama istemini ineeliyen askerî mahkemeye en yakın
askerî mahkemeye yapılır. Bu mahkemenin verdiği karar kesindir.
Ancak, itirazı tetkik eden mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdiği takdirde; sanığın,
yukarda (belirtilen süre içinde itirazda bulunan nezdinde askerî mahkeme kurulan (kıta komuta
nı veya askerî kurum amirinin nezdindeki askerî mahkeme Ihariç, en yakın askerî mahkemeye
yukardaki süre içinde itiraz edebilir. (Bu mahkemenin verdiği (karar kesindir.
Tutukluluk halinin incelenmesi
Madde 75. — Askerî savcı tutuklamadan itibaren 30 gün içinde tutukluluk halinin devamına
lüzum olup olmadığını doğrudan doğruya inceler. Sanığın serbest bırakılmasını uygun bulmadığı
takdirde yeni baştan ne zaman inceleme yapılacağını kararlaştırır. Bundan sonraki incelemelerin
üç haftadan eksik ve iki aydan fazla olmayan mehiller içinde yapılması gerekir.
Askerî savcının tutukluluk halinin incelenmesi için tayin ettiği tarihte sanık da tutukluluk ha
linin incelenmesini isteyebilir. Askerî savcı tutukluluk halinin devamını gerekli görürse, yazılı dü
şüncesi ile birlikte bu istemi yetkili askerî mahkemeye gönderir. Bu istem hakkında askerî mahkeCumhuriyet Senatosu
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î Savunma Komisyonunun
kabul ettiği metin)

(Anayasa ve Adalet Komikyoın'umuı
kabul ettiği metin)

Madde 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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menin vereceği karara karşı sanık, üç gün içinde bu mahkemeye en yakın askerî mahkemede iti
raz edebilir. Askerî mahkemenin vereceği karar kesindir.
Tuutkluluk halinin devamına dair verilen kararın tebliğinden itibaren mehil yeniden işlemeye
başlar.
Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi
Madde 80. — Yakalanan kişi serbest bırakılmaz ise hemen en yakın askerî inzibat karakolu
na veya askerî makama teslim olunur veya yetkili askerî inzibat gelinceye kadar olay yerinde
tutulur,
Bu makam yakalanan kişiden askerî savcıyı ve Cumhuriyet Savcısını haberdar eder.
Yakalanan kişi derhal ve nihayet, tutulma yerine en yakın askerî mahkemeye gönderilmesi
için gerekli süre hariç kırksekiz saat içinde askerî mahkeme önüne çıkarılır.
ikiden ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık
sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle birinci fık
ra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi gün
içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır.
3 ve 4 ncü fıkralarda yazılı süreler içinde sanık, askerî mahkeme önüne çıkarılma imkânı ol
madığı takdirde en yakın sulh hâkimine gönderilir. Bu süreler geçtikten sonra mahkeme veya hâ
kim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz,
Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, yakalanmayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama
sebepleri ortadan kalkmış bulunursa yakalanan kişinin serbest bırakılmasını emreder.
Aksi halde tutuklamaya ait hükümler uygulanır,
İddianamenin sanığa tebliği
Madde 118. — iddianame sanığa davetiye ile birlikte verilir.
iddianamenin asker kişilere usulen tebliği sırasında kendilerinin savunma amacıyle bir is
temleri varsa vaktinde bildirmeleri gereği de hatırlatılır.
Tehir süresi ve duruşmanın tekrarı
Madde 131. — 'Tehir olunan duruşmaya, zorunluk olmadıkça, sekiz [günden fazla ara veril
mez.
Tehir süresi ısekiz 'günü igeçtiği veya 130 ncu maddeye göre duruşma IMik olunduğu veyahut
askerî mahkeme kurulu arasında kısmen veya tamamen değişiklik olduğu takdirde eski duruş
ma tutanaklarının okunması yolu ide duruşma tekrarlanır.
Savaş halinde ikinci fıkra (hükümleri uygulanmaz.
Sanığın duruşmadan

vareste

tutulması

Madde 136. — Sanık veya vekâletnamesinde sarahat bulunması halinde müdafiin istemi üzeri
ne, sanık, duruşmada hazır bulunmak zorunluluğundan vareste tutulabilir.
Sanığın bu istemi hakkında askerî mahkemece karar verilir. Bu takdirde sanık mahkemece id
dia hakkında sorguya çekilmemiş ise, davaya esas olan vakıalar üzerine, istinabe suretiyle sorguya
çekilir.
Sanık talik veya tehiri takibeden günde duruşmaya gelmez ise, dava hakkında evvelce kendisi
sorguya çekilmiş ve artık huzuruna mahkemece lüzum görülmemiş olursa vareste istemi olmasa
dahi dava gıyabında bitirilebilir.
Cumhuriyet Senatosu
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kabul ettiği ı net in)

(Anayasa ve Adalet Kü'inisyüinmııın
'kabul ettiği metin)

Madde 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 118. — Millet Meclisi metninin 118
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 131. — Millet Meclisi metninin 131
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 136. — Millet Meclisi metninin 136
ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Sanık, davanın görüldüğü askerî mahkemeden uzakta bulunan bir mahalde her hangi bir suçtan
ötürü tutuklu bulunmakla veya cezası infaz edilmekte ise, duruşmadan vareste tutulma isteminde
bulunmasa dahi, bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile sorgusu ve ağır cezalı işlerde esas
hakkındaki iddiadan sonra savunması tespit olunur.
Sorguya ait tutanak duruşma sırasında okunur.
Askerî mahkemece sanığın bizzat hazır bulunmasına veya gecikmesinde sakınca bulunan hal
lerde zorla getirilmesine har zaman karar verilebilir.
Sanık bulunmaksızın duruşma yapılabilecek olan davalarda sanığın müdafi gönderme yetkisi
vardır.
Duruşmanın inzibatı
Madde 143. — Duruşmanın inzibatını sağlamak askerî mahkeme başkanına aittir.
Duruşmanın inzibatını bozan her kişiyi, askerî mahkeme başkanı duruşma salonundan çıkartır.
Mahkemeye, mahkeme başkanı ve üyelerinden her hangi birine, askerî savcıya, tutanak yaza
rına ve görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranışlarda bulunan kişi hakkında askerî mah
kemece tutuklama kararı verilir ve bu kişi yirmi dört saat içinde sorguya çekilerek inzibatî nite
likte olmak üzere bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Tutuklu veya hükümlüler hak
kında bu ceza hücrede infaz olunur. Bu kararlar kesindir.
Bir kimse askerî mahkemede duruşma sırasında bir suç işlerse askerî mahkeme, olayı tespit
eder ve bu hususta düzenleyeceği tutanağı yetkili makama gönderir. 71 nci maddeye giren haller
de askerî mahkeme o kişinin tutuklanmasına da karar verebilir. Mahkeme, duruşmanın inzibatını
bozan sözlü ve yazılı beyanat ve davranışlar ile mahkemeye, mahkeme başkanı ve üyelerden her
hangi birine, askerî savcıya, tutanak yazarına ve görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranış
lar hakkında yayın yasağı koyabilir; bu yasağa rağmen yayında bulunanlara askerî mahkeme ta
rafından üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile birlikte 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para
cezası verilir.
Savaş halinde :
Duruşmanın inzibatını bozan sanık ve müdafileri, o günkü duruşmanın tamamma çıkmamak
üzere askerî mahkeme başkanı salondan çıkartır.
Birden ziyade duruşmadan çıkarılan sanık ve müdafiler bir daha aynı dava ile ilgili duruşma
lara katılamazlar.
Yukarda yazılı hallerde salondan çıkarılan sanık ve müdafiler, mahkemenin tâyin edeceği süre
içinde yazılı savunma verebilirler.
Duruşmanın başlaması
Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafi, tanık ve (bilırlriışilerin yoklaması iüe başlanır.
Bu işlemden sonra fcamıklar ve bilirkişiler duruşma salonundan çıkarılırlar. (Sanığım kimliği
tespit edildikten sonra askerî savcı tarafmdan iddianame okunur. Bundan sonra 83 mcü madde
gereğince sanığın sorgusu yapılır.
Delilin bir tanık olması
Madde 153. — Bir vakıanın delili yalnız bir tanığın bilgi ve görgüsünden ibaret ise bu tanık
duruşmada dinlenir.
Tanığın evvelce alınmış ifadesinin okunması sözlü tanıklık yerime ıgeçmez.
Savaş Ihallimde yukardaki fıkralar (hükmü uygulanmıyabiür.
Cumhuriyet Senatosu
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kabul etltiği metîn)

(Anayasa ve Aidaleıt Komisyonunun
'kabul ettiği metim)

Madde 143. — Millet Meclisi metninin 143
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 146. — Millet Meclisi metninin 146
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 153. — Millet Meclisi metninin 153
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Askerî savcı, davaya katılan, davacı ve sanığın iddia ve savunması
Madde 160. — Delillerin ikamesi ve tartışması bittikten sonra söz davacıya ve dâvaya katıla
na, onlardan sorara da iddiasını (bildirmek üzere askerî savcıya ve daha sonra da sanığa verilir.
Askerî savcı, sanığa, tanık İve (müdafii de savcıya cevap vermek Ihakkına sahiptir.
Duruşmayı yöneten askerî ihâkimin müsaadesi ile davacıya da cevap Verebilir. iSon söz sa
nığındır.
Sanık (namına anüdafi tarafından savunmada bulunulsa da savunmaya eküyecek (başka bir
şey olup olmadığı sanığa sorulur.
Savaş îhalinde sözlü savunma veya yazılı savunmanın lokunması süre bakımından (mahkemece
kısıtlanabilir.
Duruşma tutanağı ve kapsayacağı lıususlar
Madde 177. — Duruşma için bir tutanak düzenlenir. İBu tutanak duruşmayı yöneten askerî
hâkim i!ie (tutanak kâtibi tarafından duruşmayı yöneten askerî hâkimin engeli varsa kuruldaki
diğer askerî hâkim tarafından imzalanır.
Çok sanıklı dâvalarda duruşma safahatı; mahkemenin uygun ve lüzum göreceği îteknik araç
larla tespit olunabilir. Sonradan düzenlenecek duruşma tutanaklarından birer suret önceden
isteyen sanık vt müdafie verilir.
Duruşma tutamağı :
A) Duruşmanın yapıldığı yeri ve tarihini,
B) Askerî »mahkeme kurulunun, askerî savcının, tutanak kâtibinin ve varsa tercümanın ad
ve soyadlarını,
C) iddianamede nitelendirildiği gaibi suçun ne olduğunu,
D) Sanıkların, ımüdafilerin, davacıların ve davaya katılanların, vekillerinin ve kanunî mümessdlUerinin ad [ve soyadlarını,
E) Duruşmamın açık anı veya gerekçesinin beyanı ile kapalı mı yapıldığını kapsar.
Temyiz isteminin kabulü ve reddi
Madde 217. — Askerî Yargıtay, temyiz dilekçesinin veya beyanının süresinde verilmediğini
görürse temyiz istemini reddeder.
Askerî Yargıtay, gösterilen temyiz sebeplerini kabule değer görmezse reddine karar verir.
Askerî Yargıtay temyiz istemini kabule değer gördüğü takdirde lüzum görür, temyiz dilekçe
sinin veya beyanının ve varsa temyiz lâyihasının birer benzerini karşı tarafa tebliğ eder. karşı ta
raf bir hafta zarfında yazı ile cevap verebilir.
Karşı taraf sanık ise 197 nci madde hükmüne göre yapacağı beyan üzerine düzenlenen tutanak
ile cevap verebilir.
Savaş halinde; Askerî Yargıtay, dosyanın Askerî Yargıtay Başkanlığına intikalini müteakip
en geç iki ay içinde karara bağlar.
Ağır cezeüı işlerde eluruşma
Madde 218. — Ağır cezalı işlere ilişkin hükümlerde Askerî Yargıtay incelemesini, sanığın beya
nı veya temyiz dilekçesindeki istemi üzerine veya dilerse kendiliğinden duruşmalı olarak yapar.
Duruşma gününden sanığa veya istemi üzerine müdafiine haber verilir. Sanık duruşmada hazır
bulunabileceği gibi vekâletnameye sahip bir veya birkaç müdafi ile kendisini temsil ettirebilir. Şu
kadar ki; 85 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır.
Sanık tutuklu ise duruşmada bulunmasını isteyemez.
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kabul ettiği metin)

(Anayasa ve Adalet Komisyonıuaıuıı
'kabini ettiği metin)

Madde 160. — Millet Meclisi metninin 160
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 177. — Millet Meclisi metninin 177
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 217. — Millet Meclisi metninin 217
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 218. — Millet Meclisi metninin 218
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Yürürlük
MADDE 2. — Bu kanun yajamı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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(Millî Savunma Kumisyonunun
kabul ettiği .metin)

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun
kabul ettiği metin)

MADDE 2. —. Millet Meclisinin kabul etti
ği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul etti- I
MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
ği 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir.
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Tarım ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları
(M. Meclisi : 1/511; C. Senatosu : 1/77)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 427)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kan unlar 3Iüdürlüğü
Sayı : 4153

5 . 5 . 1972

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 4 . 5 . 1972 tarihli 83 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
işari oyla kabul edilen, .Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı, dosyası
ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı

Xot : Bu tasan -1.8.
1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10 . 1; 20, 21, 24, 27 .4; 4 . 5 . 1972 tarihli 26, 75, 76, 77, 79 ve 83 ncü birleşimlerinde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 427)

Tarım Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Tarım Komisyonu
Esas No. : 1/77
Karar No. : 1

16 . 5 . 1972

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuza 5 Mayıs 1972 tarihinde havale buyurulan Millet Meclisinin 4 . 5 . 1972 ta
rihli 83 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oyla kabul edilen, «Orman Bakan
lığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 16 . 5 . 1972 tarihli Birle
şiminde Orman Bakanı ve diğer ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere
edildi.
Tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra kanun tasarısı prensibolarak kabul edilmiş ve
maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Maddelerin müzakeresinde tasarının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara müte
dair* temsilcilerin ve Orman Bakanının da verdiği tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde mezkûr ka*
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nıuı tasarısı Komisyonumuzca da kabule şayan görülerek Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul
edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur.
Kâtip
Sözcü
Başkan
Gümüşane
Rize
Kars
Çanakkale
A. Cilam
0. Mecdi Agun
N. Altan
Y. Ziya Aynm
Urfa
II. Oral

Aydın
H. Goral
Tabiî Üye
S. Küçük

S.

Elâzığ
Hazerdağlı

Antalya
M. Pırıltı

Kocaeli
H. İsmen

Bütçe Plan Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe Plan Komisyonu
Esas No. : 1/77
Karar No. : 46

30 . 5 . 1972

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 4 . 5 . 1972 tarihli 83 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oyla kabul edilen, Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı, Komisyo
numuzun 25 Mayıs 1972 tarihli 21 nci Birleşiminde ilgili Orman Bakanı ve bakanlıklar temsilcileri
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı : Yurt ormanlarını korumak, işletmek, imar etmek, yeniden orman yetiştirme işleri
yapmak ve orman verimlerini çoğaltmak ve bu vazifelerin ifası için gereken müesseseleri kur
mak gibi hizmetleri görmek üzere 1987 yılında 8204 sayılı Kanunla Ziraat Vekâletine bağlı ola
rak kurulan Orman Umum Müdürlüğünün. 1937 yılından bu yana geçen zaman içinde memleket
nüfusunun ve buna paralel olarak da ihtiyaçların artması nedeniyle hizmetlerin gereği gibi yürü
tülmesinde yeterli olamamak durumuna düşmesi noktasından hareketle bu hizmetlerin kurulmuş
bulunan Orman Bakanlığına tevdi edildiğini belirtmekte ve kurulan bu Bakanlığın teşkilât ve
faaliyetiyle ilgili düzenlemeler getirmektedir.
Ezcümle, tasarıda önce kurulduğu belirtilen Orman Bakanlığının kuruluş amaçları belirtil
mekte, daha sonra bu Bakanlığın yapacağı hizmet ve görevleri sıralanmakta ve nihayet kuruluşunu
ve teşkilâtını düzenleyen hükümleri öngörmektedir.
Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanım tasarısı tümü ile ve gerekçesinde bir za
ruretin ifadesi olarak dile getirilen hususlar Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benim
senmiştir.
I I - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 neü, 4 neü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 nen,
11 nci. 12 nci, 13 neü, geçici 1 nci, geçici 2 nei, 14 neü ve 15 nci maddeleri Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir.
Uzun süreden beri teşkilât kanunu olmadan çalışmakta olan Bakanlığın Anayasanın, kanunla
rın ve İkinci Planın son diliminin kendisine verdiği çok önemli görevleri süratle gerçekleştirebil
mesi için kanun tasarısının talep gereğince Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi karar
laştırılmıştır.
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Uşak
Gaziantep
Afyon K.
M. F. Atayurt
#. Tanyeri
M. K. Karaağaelıoğlu
Toplantıda bulunamadı.
Bu tasarıda Sözcü
Kâtip
Trabzon
Malatya
Ankara
A. 8. Ağanoğlıı
N. Akyurt
1. Yetiş
Ankara
Muhalifim, söz hakkım mahfuzdur. Muhalefet şerhim eklidir.
Y. Köker

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
B. Üner

Edirne
31. N. Ergeneli

Kocaeli
L. Tokoğlu

Kütahya
t. E. Erdinç
Toplantıda bulunamadı

Ordu
B. S. Baykal
Toplantıda bulunamadı.

Tabiî Üye
K. Karauelioğlu

Urfa
î. E. Karakapıcı

Muhalefet şerhi
Orman Bakanlığı .kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının :
a) 3/17 nci maddesinin 7 nci satırındaki, «programlarının hazırlanması işlerine katılmak»
deyiminin orman içi köylerinin kalkındırılmasında birinci derecede sorumlu bulunması gereken
Orman Bakanlığının bu sorumluluğa mukabil haiz olması gerekli yetkinin dağıtılmasını mutazammııı bulunması sebebiyle,
b)
4 ncü maddenin 10 ucu fıkrasıyle «kurulması öngörülen orman köy ilişkileri Genel Müdür
lüğünün Anayasamızın 131 nci maddesi metninde «orman köylerinin kalkındırılmasmdan» bahse
dildiği halde tasarıda bu kesin hükmün orman - köy ilişkileri gibi muğlak ve tatbikatçının ve si
yasî iktidarların ihtiyarına terk edilmesi dolayısıyle,
c) Yine 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasıyle kurulması öngörülen Yüksek Fen Kurulunun «mer
kezî Hükümet teşkilâtı kuruluş ve görevleri» «Merkezî Hükümet teşkilâtı araştırma projesi yö
netim kurulu raporu» «Mehtap raporunun (Ankara 1966 sayfa 123 - 125)» ve tarım hizmetleri ve
teşkilâtının yeniden düzenlenmesi «Tarım Bakanlığı teşkilât proje grubu yönetim kurulu raporu
Ankara 1964 sayfa 216 - 217» raporlarına aykırı olarak tasarı metnine ilâve edilmiş bulunması se
bebiyle.
d) Tasarının 5 nci maddesiyle müsteşara bakan yardımcılığı niteliği kazandırılmak istenmek
tedir. Bugün için uygulamada bakan yardımcılığı müessesesi Türk kamu idaresinde mevcut değil
dir. Zamanla böyle bir ihtiyaç duyulsa d alı i bunun idarenin bir memuruna mı yaptırılacağı yok
sa bazı yabancı memleketlerde olduğu gibi kabinede yer alan siyasî seviyede kimselerle mi yürütü
leceği o zaman çözümlenecek bir husustur. Bu bakımdan mevcut şartlara ve âdetlere uymayan
müsteşara bakan yardımcılığı vazifesi veren hükme karşı bulunuyorum.
e) 8 nci maddenin son fıkrası 657 sayılı Kanun ve Harcırah Kanunu dışında ve bu kanunlara
ters düşen bir hüküm getirmektedir.
Yukardan beri maruz sebeplerle tasarıya muhalif bulunduğumu arz ederim.
30 Mayıs 1972
Ankara Senatörü
Yiğit Köker
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Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı
Kuruluş, umar vı görevler
MADDE 1. — «Orman Bakanlığı» adı ile bir Bakanlık kurulmuştur.
MADDE 2. — Orman Bakanlığının kuruluş amaçları şunlardır :
1. Ormanların geniş anlamda korunması, gözetilmesi;
2. Orman topraklarının kaybolmasının önlenmesi ve su toplama havzalarında doğal dengenin
sağlanması;
3. Ormanların ekonomik, sosyal ve teknik icaplara göre yönetilmesi ve işletilmesi;
4. Ormanların nitelik ve nicelik itibariyle geliştirilmesi ve üretimin; devamlı, verimli ve ras
yonel bir şekilde artırılmasının sağlanması;
5. Orman sahalarının genişletilmesi;
6. Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi amaçlarının gerçekleşti
rilmesi için Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması bakımın
dan ilgili kamu kuruluşlariyle işbirliği yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması ve hizmetleriyle ilgi
li olanlarının uygulanması;
7. Memleket sanayiinin, orman ürünlerine olan ihtiyacının karşılanması, orman ürünleri sa
nayiinin geliştirilmesi ve yurt içi tüketim fazlasının'işlenmiş olarak ihracının sağlanması;
MADDE 3. — Orman Bakanlığının görevleri şunlardır :
1. Ormanların gözetim ve denetimini yapmak, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal âfet
lere, yangınlara, bitkisel ve hayvansal zararlılara karşı özel mevzuatına göre korunmasını sağla
mak;
2. Ormanların sınırlandırılmasını ve kadastrosunu yapmak;
3. Ormanlarda vasıf tayini ile Devlet orman arma ilişkin irtifak hakkı tesisine ve izne ait
işleri ve mülkiyetin muhafazası işlerini yürütmek;
4. Ormanların imar, ıslah ve bakımını sağlamak;
5. Ormancılıkla ilgili her türlü ağaçlandırma planını düzenlemek ve bu planın gerektirdiği
etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak;
6. Orman sınırları içinde yangın ve çeşitli nedenlerle meydana gelmiş ve gelecek olan açık
lıklarda veya verimsiz veya vasıfları bozulmuş orman alanlarında orman tesisi için, yerli ve ya
bancı türlerle ağaçlandırmalar yapmak, özel mevduatına göre orman rejimine alınacak, yetişme
muhiti şartları elverişli ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde veya havza amenajmanı
esaslarına göre orman yetiştirilmesi gereken alanlarda yeniden orman yetiştirmek;
7. Su toplama havzalarında orman rejimine giren veya girecek olan alanlarda, havza ame
najmanı esasları dahilinde, doğal denge üzerinde ormanların olumlu etkilerini gerçekleştirecek,
toprak aşınma ve taşınmalarını önleyecek teknik ve kültürel tedbirleri almak, rüzgâr erozyonu ile
savaşmak, sahil ve kara kumullarını tespit etmek, çığ teşekkülünü önlemek, ayrıca tarım alanla
rında verimi artırmak gayesiyle ilgili kuruluşlarca tesis edilecek koruyucu orman şeritlerinin plan
ve projelerini yapmak ve uygulamada teknik yönden yardımcı olmak;
8. Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları, özel mevzuatına göre ıslah etmek,
otlatma amenajman planlarını yapmak veya yaptırmak;
9. Kamu kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin orman ağacı fidan ihtiyacını karşılamak
aruaciyle sürekli ve geçici fidanlıklar kurmak, işletmek ve fidanlık kuracaklara yardımcı olmak,
her türlü orman ağacı fidanı, tohum, çelik ve diğer üretim maddelerini yurt içinden ve gerektiğinCunılıııriyet Senatosu
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ETTİĞİ

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında
kanun tasarısı

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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de yurt dışından sağlamak ve seleksiyonunu, denemesini kontrolünü yapmak ve bu hizmetlerin
yapılabilmesi için gerekli tesisleri kurmak, orman içi mera ıslahı için lüzumlu tohum ve diğer üre
tim maddelerini özel mevzuatına göre sağlamak ve gerektiğinde üretmek, yurt dışına ihraç ve yur
da ithal edilecek orman ağacı fidan, tohum ve diğer orman üretim maddelerinin menşe ve kali
telerini belgelendirmek;
10. Kendi arazisinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup ağaçlandırmaya elve
rişli yerlerde, yerli ve yabancı türlerle, ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere
her türlü teknik yardımda bulunmak ve bu ağaçlandırmaları yapacaklara, özel mevzuatı gereğin
ce, mevcut veya teşkil edilecek kaynaklardan verilen kredi ve yardımlara ilişkin iş ve işlemleri
yapmak;
11. Yurtta orman ve ağaç sevigisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler dolayında gerekli
koşullar bulunduğu takdirde, örnek nitelikte ağaçlandırmalar yapmak ve yapacaklara yardım
cı olmak;
12. Orman amenajman planlarını ve orman envanterini yapmak; tüzel kişiliği haiz kamu
kurumları ormanlariyle özel ormanlara ait amenajman planlarını ve orman envanterini de yap
tırmak veya yapmak ;
13. Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği
nitelik ve nicelikte harita ve hava fotoğrafları
nı sağlamak, ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayamaması halinde bu hizmetleri yapmak
veya yaptırmak;
14. Toplumun, ormanların kolektif hizmetlerinden ve ürünlerinden çok yönlü, sürekli, dü
zenli bir biçimde yararlanmasını sağlamak amaciyle gerekli her çeşit etüt, plan ve projeleri
yapmak, yaptırmak ve uygulamak;
15. Orman ürünleri ve sanayii mamullerinin standartlarını geliştirme çalışmaları yapmak,
uygulanmasını sağlamak, kalite kontrollarını yapmak ve bunları en uygun şekilde değerlendir
mek ;
16. Odun maddesinin yakıt olarak kullanılmasının azaltılması ve önlenmesi amaciyle ilgili
kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli bütün tedbirleri almak;
17. Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi amaçlarını gerçek
leştirmek için Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köylülerin ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişimlerini sağlamak maksadiyle, kalkınma havzalarında yapılacak etüt, araştırma,
plan proje ve programlarının hazırlanması işlerine katılmak ve hizmetleriyle ilgili olanlarını
uygulamak;
18. Orman içi veya bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılması ile ilgili, özel mevzuatı
na göre, mevcut ve ilerde tesis edilecek her çeşit kredi ve yardım kaynaklarının en iyi şekil
de bu nitelikteki hizmetlere yöneltilmesi ve Devlet ormanlarının korunması, ormanlık saha
ların genişletilmesi ve gözetilmesiyle işletilmesinde Devletle köylülerin işbirliğini sağlayıcı
gerekli tedbirleri almak ve uygulamak;
19. Bulundukları yerlerde kalkmdırılmalarma imkân olmadığı yapılan etütler sonunda
anlaşılan ve başka yerlere nakillerine karar verilen orman içinde veya bitişiğinde oturan
köylülerin bıraktıkları, orman bütünlüğünü sağlama yönünden gerekli görülen, taşınmaz malları
nın kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek;
20. Orman ürünleri sanayiinin millî ekonominin gereklerine göre kurulup geliştirilmesine
ilişkin politikanın uygulanmasını gözetip kontrol etmek, uzun vadeli sanayi planını hazır
lamak ve orman ürünlerinin rasyonel ve ekonomik olarak değerlendirilmesi için memleket ko
şullarının gerektirdiği yeni teknolojiyi uygulamak ve uygulatmak;
21. Orman ürünleri sanayii mamullerine olan yurt içi ihtiyaçlarını bol, ucuz, yerinde, za
manında karşılamak, karşılatmak ve kendi kuruluşlarına aidolanlarm etüt ve planlarını
yapmak gerektiğinde lüzumlu tesisleri kurmak ve işletmek;
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22. Orman ürünleri sanayiinin hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin her çeşit
etüt, plan proje ve programları yapmak, yaptırmak ve uygulamalarını izlemek;
23. Orman ürünleri sanayii alanında kamu ve özel sektör çalışmalarının verimlilik ve et
kenliğini sağlamak için her türlü teşvik ve teknik yardım ile kontrol tedbirlerini
almak, ör
nek olmak ve önderlik yapmak;
24. Yurt içi ihtiyaçtan fazla olan orman sanayii mamullerinin ve zaruret halinde diğer orman
ürünlerinin yurt dışına ihracı için gerekli tedbirleri almak;
25. Ormanlar içinde ve- orman rejimine giracek olan yerlerde, tabiatı koruma sahaları ve
millî parklar ile ormancılık yönünden tesis edibcek mesireleri özel mevzuatına göre planla
mak, bu plana göre kurulmasını ve işletilmesini düzenlemek;
26. Memleketin kara av kaynakları ile sportif amaçlara uygun olarak, orman içi dere ve göl
lerine ilişkin envanter ve planlamayı yapmak ve bu kaynakları düzenli bir şekilde korumak, ge
liştirmek ve lüzumlu tesisleri kurmak;
27. Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak okul, enstitü, eğitim merkez
leri ile sürekli ve geçici kurs merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında personel yetiştirmek, her
çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, öğretim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak;
28. Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde ve 3127 sayılı Kanunun 18 nci madde hü
kümlerine uyularak Devlet Meteoroloji işleri Ger.el Müdürlüğü ve diğer ilgili teşekküllerle işbir
liği halinde lüzumlu tesisleri kurmak suretiyle meteorolojik ve hidrolojik gözlemler yapmak;
29. Diğer kanunların Orman Bakanlığına verdiği hizmet ve görevleri yapmak;
30. Bu maddeyi ilgilendiren fıkralar için yönetmelik hazırlanır.
MADDE 4. — Orman Bakanlığı, bir Müsteşarla Müsteşar muavinleri ve müşavirleri ile aşağıda
yazılı birimlerden kurulmuştur.
1. Özel Kalem Müdürlüğü,
2. Yüksek Fen Kurulu,
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı,
4. Hukuk Müşavirliği,
5. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
6. Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı,
7. Millî Parklar Dairesi Başkanlığı,
8. Organizasyon ve Metot Dairesi Başkanlığı,
9. Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,
10. Orman Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü,
11. Dış ilişkiler Müdürlüğü,
12. Yayın ve Derleme Müdürlüğü,
13. Levazım Müdürlüğü,
14. Evrak ve Arşiv Müdürlüğü.
MADDE 5. — Müsteşar. Bakanın Müşaviri ve yardımcısıdır. Bakanlık dairelerinin sorumlu
amir ve murakıbıdır. Bakanlığa ait bütün işleri Bakan adına ve ondan alacağı direktif dairesinde
düzenleyip yürütür ve gerekli emirleri verir.
Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müsteşar
tarafından kendilerine ayrılacak işleri yürütürler.
MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yö
netimi altında, Bakan adına, Bakanlık teşkilâtı ile ona bağlı teşekkül ve müesseselerin bütün iş
lerini teftiş ve murakabe eder. Teftiş Kurulunun çalışma şekil, şart ve esasları ile müfettişlerin
nitelikleri, görev ve yetkileri en geç altı ay içinde çıkarılacak tüzük ile belli edilir,
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 101)

—9—
Tarım Komisyonunum kabul ettiği metin

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 7. — Hukuk Müşavirliği, Bakanlık makamından verilecek işleri görür. 4353 ve 5797
sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî ka>;a mercilerinde açılan davalara ait gerekli bilgi
leri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil eder.
MADDE 3, — Ormancılık Yüksek Danışma Kurulu; ormancılık sorunları hakkında görüş ve
tavsiyelerde bulunmak üzere :
a) ilgili bakanlıkların,
b) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının,
c) ilgili fakültelerin,
d) Bakanlığa bağlı ilgili kuruluşların,
e) Tüzüğünün gerektirdiği son olağan genel kurul toplantısını süresinde yapmış olan meslekî
teşekküllerin,
f) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin,
En as birer temsilciden kurulur. Kurulun Başkanı Orman Bakanıdır. Müsteşar, Planlama ve
Koordinasyon Dairesi Başkanı ve Hukuk Blüşaviri Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun sekreterlik hiz
metleri Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Kurul, iki yılda bir toplanır.
Gerektiğinde Orman Bakanı Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Bakanlık; her toplantının amacını, gündemini hazırlar ve toplantıdan en geç iki ay önceden
toplantıya katılacaklara duyurmak suretiyle davat eder.
Kurula katılacak temsilcilerin; müzakere kon-ısunun niteliğine ve ihtisas kollarının özelliğine
göre sayılarının artırılmasına ve ilgililerin tesbitine Orman Bakanı yetkilidir.
Kurula, toplantı yeri dışından katılacaklara harcırahları verilir. Toplantıya katılan üyelerden
memur olmayanlara, her toplantı günü için Bakanlar Kurulunca tayin ve tespit edilecek miktar
üzerinden tazminat da ödenir.
MADDE 9. — Bu kanunun 8 nci maddesinde yazık iş, işlem, görev ve yetkilerin şekil ve esas
ları tüzükle belli edilir.
Diğer maddelerde yazılı kuruluşlara ait görev ve çalışma şekil ve esasları düzenlenecek yönet
meliklerde belirtilir,
Atama ve personel işleri
MADDE 10. — Müsteşar, müsteşar yardımcıları. Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakanlık müfet
tişleri ile 1 nci hukuk müşaviri, genel müdürler ortak kararla, diğer memurlar Bakanlıkça atanır.
MADDE 11. — Bakanlık teknik hizmetlerine ilk gireceklerin, yüksek veya orta dereceli mes
lekî teknik öğrenimi bitirmiş veya ilkokul mezunu çıraklık eğitiminden geçmiş diploma veya şa
hadetname almış olmaları şarttır.
Orman mühendisliği yapabilmek için Yüksek Orman Mektebini veya Orman fakültelerini bi
tirmiş olmak şarttır.
Yabancı memleketlerden diploma almış olanların Türkiye Orman fakültelerinde verecekleri
(Eoîlegyum) sınavını başarmış olmaları şarttır.
Kazanılmış haklar saklıdır.
Orman ameliyat mektebi ile orta orman okullarını bitirenler, kanunların uygulanmasında, or
man tekniker okullarını bitirenlere tanınan hak ve yetkilere sahiptirler.
MADDE 12. — Orman Bakam, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre, Ba
kanlık hizmet ve görevlerinin gerektirdiği birim ve müesseseleri kurmaya ve kadroları ihtiyaca
göre dağıtmaya yetkilidir.
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Tarım Komisyonunun kabul ettiği metin

Bütçe ve Plan Komisyıonunun kaıbıü ettiği metin

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci
maddesi aynen kaimi edilmiştir.

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir,

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
Çeşitli hükümler
MADDE 13. — 6831, 3204 ve 3904 sayılı kanunlar ile orman hizmet ve konularına ilişkin di
ğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve bunların ek ve değişikliklerinde, Tarım Bakanına veya
Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Orman Bakanına veya Bakanlığına geçmiştir.
Orman hizmetlerine ilişkin konular dışında kalan diğer hizmet ve konulardan Tarım Bakanlığı
kuruluşlarına ilişkin olanlar hakkında özel kanunlarda yazılı hükümler saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 857 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi gereğince dü
zenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar Bakanlık disiplin kurulu, müsteşar yardımcıların
dan birinin başkanlığında, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri ve personel ve sosyal işler dai
resi başkanından veya yokluklarında kendilerine vekâlet edenlerden kurulur.
GEÇİCİ MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesi ile döner sermayesine aidolup,
halen Orman Bakanlığında kullanılan her çeşit taşınır mallarla taşıt araçları ve sair araç ve ge
reçler Orman Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak Orman Bakanlığına devredilir. Devlet Orman
işletmeleri döner sermayesine ilişkin olanlar Devlet Orman işletmeleri döner sermayesinden, mu
kayyet kıymetleri üzerinden düşülür.
MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Tarım Komisyonumun kabul ettiği metin

Bütçe ve Plan Komisyonunun kaibul ettiği metin

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci
MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
\>&<*

Cumhuriyet Senatosu

. < . . •

(S. 'Sayısı : 101)

Toplantı : 11

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

104

S. Sayısı :

Malî Denge Vergisi kanunu tasarısının Millet Meclisince kabu!
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve
Bütçe ve Plan komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 1/585;
Cumhuriyet Senatosu : 1/69)
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 474)

3Iillet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 4997

10 . 4 . 1972

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 7 . 4 . 1972 tarihli 68 nci Birleşiminde
açık oyla kabul edilen, Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı,
Saygılarımla.

öncelik ve ivedilikle görüşülerek
dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 3 . 1 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 1, 3, 5, 13, 31 .3; 3,6,7 . 4 . 1972 tarihli 54, 55, 56, 59, 64, 65, 67 ve 68 nci
birleşimlerinde
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 474)

Geçici Komisyon raporu
Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/69
Karar No. : 2

7

6 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 7 . 4 . 1972 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık
oyla kabul edilen, Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini sağlamak amacıvle, tarım, sanayi
ve ulaştırma alanlarında yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere bir fon tesisini
öngören 223 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılmasını istihdaf eden Malî Denge Vergisi kanun ta
sarısı, Komisyonumuzun 6 Haziran 1972 tarihli Birleşiminde Maliye Bakanı ve Bakanlık temsil
cilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Neticede :
Türk ekonomisinin istikrar içerisinde gelişmesini sağlamak amacıyle tarım, sanayi ve ulaştır
ma alanlarında yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere bir fon tesisini öngören
223 sayılı Kanun, meriyete girdiği tarihten itibaren maalesef gayesine uygun olarak tatbik edile-
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memiş, tasarruf bonoları hasılatı, kanunu mahsusunda tespit edilen yatırımlara hasredileceği yer
de genel bütçe içinde erimiş, 1961 yılından bugüne kadar Hükümet tasarısının gerekçesinde belir
tilen sebepler dolayısıyle, tatbikatta birçok aksaklıklara ve o nispette şikâyetlere yol açmış, diğer
taraftan bu tarikle Devlet ağır bir malî yük.altına girmiş, bu sebeple, tasarruf bonolarının kaldı
rılması Komisyonumuzca olumlu mütalaa edilmiştir.
Vergi gibi alınıp istikraz gibi ödenen tasarruf bonoları yerine ikame edilecek olan, Malî Denge
Vergisini, her ne kadar Türk vergi sistemi içinde bir yere oturtmak mümkün değilse de, bir taraf
tan Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini sağlamak amacıyle 1972 bütçesinin açık verme
den realize edilmesi zorunluluğu, diğer taraftan, Maliye Bakanının, Komisyonumuzda işbu kanu
nun muvakkat bir mahiyet taşıdığını ifade etmesi sebebiyle, işbu Malî Denge Vergisi kanun tasa
rısı, 3 ncü, 5 nci ve 16 ncı maddelerinde yapılan değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Nitekim;
Tasarının 3 ncü maddesinde zikredilen «kamu idare müesseseleri» tabirinin gerçekte kamu ida
re ve müesseselerini ifade ettiği anlaşıldığından «ve» kelimesinin ilâvesi gerekli bulunmuş ve
3 ncü madde buna göre yeni şeklini almıştır.
Tasarının 5 nci maddesinin (a) fıkrasında geçen «genel ve katına bütçeli il özel idareleri» ııden
maksadın «genel ve katma 'bütçeli idareler il o il özel idareleri» ni ifade etmek olduğu anlaşıldı
ğından mezkûr ibare «Gfenel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri» şeklinde değiştirilmiştir.
Yine aynı fıkrada geçen 2836 sayılı 'Kanunun, 18 . 4 . 1972 tarih ve 1581 sayılı Kanunla yürür
lükten kaldırıldığı anlaşıldığından «2836 sayılı Kanun» yerine, '«18 . 4 . 1972 tarih ve 1581 sayılı
Kanun» ikame edilmiştir.
Öte yandan işbu kanunun tatbikatında Maliye Bakanlığı dışındaki idareleri de derpiş ettiğin
den, yürütme 'maddesi olan 16 ncı maddesi bu istikamette değiştirilmiştir.
Mevcut bütçe açığını kapatmaya matuf bulunması ve Maliye Bakanlığını yeni ve zaruri, tedbir
ler almak salâhiyetleriyle teçhiz etmesi sebebiyle, tasarının Oenel Kurulda öncelik ve ivedilikle
görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kocaeli
L. Tokoğlu

Amasya
M. Zeren
Toplantıda •bulunamadı.

!

Sözcü
Edirne
31. N. Ergendi

Kâtip
Urfa
İ. E. Karakapıa-

Balıkesir
Tümüne muhalifim.
M. aitler

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
R. Üner
Toplantıda bulunamadı.

Siirt
A. Kavak
Topolantıda bulunamadı.

Tabiî Üye
E. 'Altsoy oğlu
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Gaziantep
S. Tanyeri
Toplantıda bulunamadı.
İzmir
V. Çağatay
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METİN
Malî denge vergisi kanunu tasarısı
Mevzu ve mükellef :
MADDE 1. — a) Gelir, Kurumlar, Veraset ve intikal Vergisine tabi gerçek veya tüael ki
şiler ile gayrimenkulleri ivaz mukabilinde satanlar;
!b) Spor - Toto, Millî Piyango ve bankaların nakit ilkranıijyelerini kazananüar;
Malî Denge Vergisine tabidirler.
Bu mükellefiyet, verginin mükellefi tarafından ödenmesi veya soruımlü&u tarafından kesilmesi
suretiyle yerine getirilir.
Vergi kesintisi :
MADDE 2. — Aşağıda yazılı ödeme ve istihkaklar, kesinti suretiyle vergilendirilir :
a) Gelir Vergisine tabi gerçek ücretler ve ücret sayılan ödemeler (istisnadan faydalanan
lar hariç);
b) Gelir Vergisine tabii telif ve patent haklarının satışı veya kiralanması dolayısıyle dar
mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler;
c) Dar mükellefiyete tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanununa göre Kurumlar Vergisi
tevkifatma tâbd kazanç ve iratları;
d) Spor - Toto, MM Piyango ve bankaların nakit ikramiyeleri (Bu ikramiyeler, ayrıca Malî
Denge Vergisi ödemesine talbi değildir.)
Kesinti yapmaya mecbur olanlar :
MADDE 3. — Kamu idare müesseseleri (Köyler hariç), kamu iktisadi müesseseleri, ticaret şir
ketleri, dernekler, tesisler, vakıflar, dernek, tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri ve bunların dı
şında kalan diğer kurumlar, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tüccar ve serbest mes
lek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya işletme hesabına göre tesbit eden çiftçiler ikinci madde
ye göre Malî Denge Vergisi kesintisi yapmakla mükelleftirler.
Muaflıklar :
MADDE 4. — Vergiye tabi geliri sadece götürü usulde tesbit edilen ücretten ibaret
Gelir Vergisi mükellefleri, Malî Denge Vergisinden muaftırlar.

olan

İstisnalar :
MADDE 5. —
a) Genel ve katma bütçeli il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişileri ile 2834 ve 2836 sa
yılı kanunlarla kurulmuş kooperatif ve birlikler tarafından yapılan gayrimenkul satışları;
b) Borç için icraen satılan gayrimenkullerim satış bedelleri;
c) 1 000 lirayı aştmıyan matrahlar ve ödemeler;
d) Gerçek ücretleri üzerinden Gelir Vergisine tabi mükelleflerin ücretlerinin günlük 40, haf
talık 280, aylık 1 200, yıllık 14 400 liralık kısmı;
Malî Denge Vergisinden müstesnadır.
Ücret istisnasının uygulanmasında;
1. Aynı işveren tarafından aynı veya ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri
birleşitirilir. ikramiyeler ve sair ödemeler ödendiği ayın ücretlerine dâhil edilir.
Ayrı ayrı işverenler tarafnidan yapılan ücret tediyeleri müstakillen nazara alınır.
Cumhuriyet Senatosu
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN
Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kesinti yapmaya mecbur olanlar :
MADDE 3. — Kamu idare ve müesseseleri (Köyler hariç), kamu iktisadî müesseseleri, tica
ret şirketleri, dernekleri, tesisleri, vakıflar, derııak, tesis ve vakıfların iktisadî işletmeleri ve bun
ların dışında kalan diğer kurumlar, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tüccar ve ser
best meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilanço veya işletme hesabına göre tespit den çiftçiler ikin
ci maddeye göre Malî Denge Vergisi kesintisi yapmakla mükelleftirler.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

İstisnalar :
MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
a) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel .idareleri, belediyeler, köy tüzel kişileri ile 2834 ve
18 . 4 . 1972 tarih ve 1581 sayılı kanunlarla kuralmuş kooperatif ve birlikler tarafından yapılan
gayri menkul satışları;
b) Borç için icraen satılan gayri menkullerin satış bedelleri;
c) 1 000 lirayı aşmayan matrahlar ve ödemeler;
d) Gerçek ücretleri üzerinden Gelir Vergisine tabi mükelleflerin ücretlerinin günlük 40, haf
talık 280, aylık 1 200, yıllık 14 400 liralık kısmı;
Malî Denge Vergisinden müstenadır.
Ücret istisnasının uygulanmasında;
1. Aynı işveren tarafından aynı veya ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri
birleştirilir, ikramiyeler ve sair ödemeler ödendiği aynı ücretlerine dâhil edilir.
Cumhuriyet Senatosu
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
2. ücretlerde vâki arızî mahiyetteki artmalar dolayısıyle istisna haddinin aşılması halinde,
Malî Denge Vergisi ödeme mecburiyeti artmamın husule geldiği aya inhisar eder.
3. ücretlerin indirim ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayrisâfi tutarları esas alınır.

Matrah :
MADDE 6. — Malî Denge Vergisinin matrahı şunlardır :
1. ödemede :
a) Grelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi matrahları (Götürü matrahları dâhil);
b) Kurumlar Vergisi Kanununa göre verilen beyannamelerde gösterilen Kurumlar Vergisi
ne tabi matrahlar;
c) Veraset ve intikal Vergisi Kanununa göre verilen beyannamelerde gösterilen Veraset ve
İn'töakl Vergisinıe tabi matrahlar,
d) Gayrimenkul intikallerinde Emlâk Alım Vergisine esas olan değerler,
e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen, re'sen veya sair suretlerle idarece tarh olu
nan Gelir, Kurumlar, Emlâk Alım ve Veraset ve intikal vergilerinden tahsili kabil hale gelmiş
bulunanlara ait matrahlar.
2. Kesintide:
a) ikinci maddenin (a) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde bahis ko
nusu ödemelerin indirim ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayrisâfi tutarı,
b) ikinci maddenin (b) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde bu tediye
lerin Gelir Vergisi tevMfatına matrah olan miktarıdır.
c) ikinci maddenin (c) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde, bu kazanç
ve iratlardan Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılacak Kurumlar Vergisi tevkifatıma mat
rah olan miktardır.
d) ikinci maddenin (d) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde ikramiyelerin
kesintilere tabi olmadan önceki gayrisâfi tutarıdır.
Bu maddenin (a) bendine göre yapılacak kesintide, aynı işveren tarafından aynı veya ayrı ayrı
hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri birleştirilir, ayrı ayrı işverenler tarafından yapılan
ücret tediyeleri müstakillen nazara alınır.
Malı sup :
MADDE 7. — Malî Denge Vergisine tabi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden yapılmış olan ke
sinti miktarı, bu kazanç ve iratların beyannameye ithal edilmiş bulunmaları sartiyle, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi mükelleflerinin 6 nsı maddeye göre yapacakları edeme miktarından indirilir.
Veraset ve intikal Vergisinin ilk tarhiyatma ilişkin olarak evvelce ödenen Malî Denge Vergisi
nihai tarhiyat sırasında ödenecek Malî Denge Vergisinden nıahsubedilir.
Nispet :
MADDE 8. — Malî Denge Vergisinin müspeti % 3 tür.
Ödeme ve kesinti süresi:
MADDE 9. — a) Malî Denge Vergisi ödemesi, Gelir, Kurumlar ve Veraset ve intikal Vergile
rinin ilk taksidinin tediyesi gereken süre içinde, gayrimenkul intikallerinde Emlâk Âlım Vergisi
nin tediyesi sırasında defaten ilgili vergi dairesine ödenir.
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)
Ayrı ayrı işverenler tarafından yapılan ücret tediyeleri müstakillen nazara alınır.
2. Ücretlerde vaki arızî mahiyetteki artmalar dolayısıyle istisna haddinin aşılması halinde,
Malî Denge Vergisi ödeme mecburiyeti artmanın husule geldiği aya inhisar eder.
3. ücretlerin indirim ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayrisafi tutarları esas alınır.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci naddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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b) İkinci maddenin (a), (b) ve (c) bendlerine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisi, il
gili Gelir veya Kurumlar Vergilerinin tevkifi gereken süre içinde yapılır ve bahis konusu vergile
rin ödenmesi gereken süre içinde ilgili vergi dairesine yatırılır.
c) 2 nci maddenin (d) bendine göre yapılacak Malî Denge Vergisi kesintisi, bahis konusu ikra
miyelerin tediyesi sırasında icra olunur ve kesintinin yapıldığı ayı takibeden ayın 20 nci günü ak
şamına kadar ilgili vergi dairesine yatırılır.
Bildirvm

esasları:

MADDE 10. — Malî Denge Vergisi ödeme ve kesintisi yapmaya mecbur olanların yapacakları
bildirimlerin şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.
Malî Denge Vergisi karşılığında kesinti yapanlar bu kesintileri kayıt ve hesaplarında ayrı ola
rak gösterirler.
Çeşitli hükümler :
Tapu memurlarının görevi :
MADDE 11. — Tapu idareleri muamele yapmadan önce gayrimenkullerin ivaz mukabili intika
li ile ilgili Malî Denge Vergisinin ödendiğini gösterir belgeleri incelemeye ve muhafazaya mecbur
durlar.
Mezkûr belgeler, muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak cetvellere dökülerek muame
lelerin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde döküm cetvelleri ile birlikte ilgili vergi
dairesine gönderilir.
Söz konusu belgelerin şekil ve muhtevasını Maliye Bakanlığı tâyin eder.
Tapu memurlarının

sorumluluğu :

MADDE 12. — Gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce muamele yapan tapu memurları
verginin ödenmesinden mükellefler ile müteselsil en sorumludurlar.
Tapu memurları bu madde gereğince ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükelleflere rücu
edebilirler.
Vergi Usul ve Âmine Alacaklarının

tahsil usulü hakkındaki kanunların uygulanması :

MADDE 13. — Bu kanun hükümleri mahfuz olmak üzere, Vergi Usul Kanunu ile Âmme Ala
caklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümleri bu vergi hakkında da uygulanır.
Kaldırılan hükümler :
MADDE 14. — 5 . 1 . 1961 gün ve 223 sayılı, 27 . 7 . 1967 gün ve 930 sayılı kanunlar yürür
lükten kaldırılmıştır.
Tasarruf bonosu yükümlülüğü

:

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ödemelerle ilgili olay
ve hukukî durumlar için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tasarruf bonosu ödeme ve ke
sintisi yapılmıyacağı gibi, tasarruf bonosu tarh ve tahakkuk ettirilmez, tahakkuk edip de tahsil
edilmiyenler terkin olunur.
Ancak, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, 1971 takvim yılı için beyan edecekleri kazanç
ve iratlar üzerinden tasarruf bonosu karşılığını ödemeye mecburdurlar. Bu ödemeler karşıhğında
1972 malî yılı için ihracolunan tasarruf bonosu verilir,
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MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Tasarruf bonolarının verilmesi ve değiştirilmesi :
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde 5.1.1961.
gün ve 223 sayılı ve 27 . 7 . 1967 gvm ve 930 sayılı kanunlar uyarınca ödeme veya kesinti sure
tiyle tahsil olunmuş meblâğlar karşılığında bu kanunlarda belli edilmiş esaslar dairesinde tasarruf
bonosu verilmesine ve bu dönemlere ilişkin tasarruf bonolarının değiştirme işlemleri sona erince
ye kadar, 930 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi hükmünün uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde 930 sayılı
Kanuna istinaden yapılan tasarruf bonosu kesintilerinin bu kanunun yürürlüğünden sonra ilgili
vergi dairesine veya saymanlığa yatınlması halinde bu kesintiler karşılığında 1972 malî yılı için
ihracolunan tasarruf bonosu verilir.
Yürürlük ve yürütme :
MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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