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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi Baş

kanının davetlisi olarak 10 - 17 Mart 1979 tarihleri 
arasında Macaristan'ı ziyaret edecek Parlamento He
yetine katılmak üzere Ankara Üyesi Ergün Ertem 
ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin aday 
gösterildiğine dair Başkanlık tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
teklifinin tümü üzerindeki müzakereler tamamlana
rak maddelere geçilmesi kabul edildi. Kanun Tek

lifinin 1 ve 2 nci maddeleri okunduğu şekilde kabul 
edildi, 3 ncü maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

Gaziantep Üyesi Mehmet Kılıç'a İçtüzüğün 151 
nci maddesi gereğince iki ihtar cezası verildi. 

27 . 2 . 1979 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkan 

Sırrı Atalay 
Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Başkanvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrak 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/115; 
C. Senatosu : 1/621) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma tari
hi : 26.2.1979) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/117; C. Sena
tosu : 1/622) (S. Sayısı : 898) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1979) 

Yazılı Soru 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit'in, Denizli İline bağlı bazı ilçelerin yol sorun
larına dair yazılı sorusu. (7/1060) (Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığına gönderilmiştir) 

— 102 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhsn Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — İzmir Üyesi Mehmet Münir Daldal'ın, 
24.2.1979 günü Ege Belediye Başkanları, Belediye 
Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri basta ol
mak üzere Ege halkından 10 bin kişinin Yerel Yö
netim Bakanını protesto yürüyüşü hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talebi var. 
Sayın Münir Daldal, belediye mensuplarının iz

mir'deki yürüyüşü ile ilgili bir konu için talepte bu
lunmuşsunuz, buyurunuz efendim. 

Sayın Daldal, çok kısa olarak rica edeceğim. Çün
kü, görüşmek ve bu gece saat 24.00'e kadar bitirme
miz gereken bir yasa teklifi vardır. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

24 Şubat 1979 günü; yani geçen Cumartesi günü 
bütün Ege belediye başkanları, belediye meclis üyele
ri ve il genel meclis üyeleri başta olmak üzere, Ege 
halkının da iştirakiyle 10 bine yakın kişi, Hükümeti ve 
üyesi bulunan Yerel Yönetim Bakanını protesto etmek 
için bir yürüyüş tertip etmişlerdir. 

Belediye başkanlarının ve diğer yöneticilerin bu 
protesto yürüyüşünü yapmalarına sebep, Hükümetin, 
Adalet Partili belediyelere ayrıcalı işlem yapmasıdır. 
Onları, Adalet Partili belediyeleri, Devlet ve Hükü
metin, yasaların öngördüğü ve yapmakla mükellef 
oldukları yardımların dışında bırakmalarıdır. 

Belediyelere yapılan yardım keyfi yapılmakta, ya
salar ve bütün mevzuat çiğnenmektedir. Sanki Dev
letin yardımına mazhar olmak için muhakkak CHP 
damgasını taşımak mecburiyeti varmış gibi, 1978 se-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re devam ediyoruz. 

nesi başından bu yana Adalet Partili belediyelerin hak
ları gaspedilmiştir. 

Siyasi hırs uğruna, son Aydın - Nazilli belediye 
seçimlerini kazanmak için şehir içi yollarının onarımı 
maksadıyla gönderilen 7,5 milyon lira sarfedilmiş; fa
kat son günlerde bu onarılan yollar eskisinden daha 
beter hale gelmiştir. Bu hukuk dışı gönderilen para da 
uçup gitmiştir. 

CHP bu • ilk imtihandan sonra, sınıfta kalmanın 
cezasını halka ödetmek istemiş, daha önce yardım lis
telerinde yer alan bu beldemiz defterden silinmiştir. 

Bu durum karşısında Adalet Partili belediyeler, 
kendi yağı ile kavrulmak durumunda bırakılmış, Dev
let ve Hükümete olan bağları kesilmiştir. 1978 yılı 
sonuna kadar bütün ihtiyaçları kesilen Adalet Par
tili belediyelerin, 1979 yılındaki hayat damarları ku
rutulmak istenmektedir. Adalet Partili belediyeler yok
luk ve kıtlık içine itilmişlerdir. Adalet Partili bele
diye başkanları Ankara'ya geldikleri zaman, bizzat 
Sayın Bakanlar tarafından ya kabul edilmemekte ve
ya huzura çıktıklarına bin pişman edilmektedir. Ne 
yapılırsa yapılsın, Adalet Partili belediyeler şimdiye 
kadar nasıl ayakta kaldılarsa, yine ayakta kalmayı ba
şaracaklardır. 

Bu partizanlığa sebep, demokrasi ve demokrasinin 
getirdiği nimetler ise, demokrasinin bu gidişe mani 
olucu tedbirleri de vardır. Biz mücadelemizi, bu hu
kuk dışı davranışlara karşı, demokratik hukuk dev
letinin bizlere bahşettiği imkânlara tutunarak devam 
e'tireceğiz. Demokrasi, adaletsizliği şimdiye kadar hi
maye etmemiştir. 

Şu anda çıkartılmaya çalışılan Belediye Gelirleri 
Kanununun verdiği imkânların da, CHP'li belediye-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lere kaydırılarak korunacağını ve aslan paylarının on
lara isabet ettirileceğini bugünden söylemek kehanet 
sayılmayacaktır. 

Her geçen gün bir evvelki günü aratmaktadır. 
Kahve yok, gaz yok, margarin yok, tuz yok, mazot 
yok, fuel - oil yok; olduğu zaman da parti farkı 
gözetilmeksizin bütün belediyelere eşit şekilde dağıtı
mını istemekteyiz. 

TANSA deyip, yalnız CHP menşeli belediyelerin 
kayîrılması olmamalıdır. BAKSAN adındaki kuru
luşlar da aynı ilgiyi görmek istemektedirler. 

18 Ocak 1979'da Yerel Yönetim Bakanına mevcut 
kaynaklar muvacehesinde Hükümetin kurulmasından 
bu yana İzmir merkez ve diğer belediyelere hangi 
projeler için ne miktar yardım ve cari ödenek trans
fer edildiği, bunlardan önceki hükümetler zamanında 
yarım kalan projelerden hangilerinin ikmal edildiği 
ve durdurulduğu, gecekondu önleme bölgeleri ve 
imar planı uygulamasına ilişkin kamulaştırma ve 
imar ödeneklerinden her bir belediyeye ne miktar 
ödenek ayrıldığı, TANSA projelerinin hangi beledi
yelere ne gibi kıstaslar nazara alınarak uygulandığı 
hususlarının bildirilmesini yazılı olarak istemiştim. 

Verilen cevapta; belediyelere yardım fonundan ve 
İller Bankası Genel Müdürlüğü Bütçesinden yapılan 
yardımları gösteren listede her belediyenin karşısın
da rakam verilmiştir; fakat neyi ifade ettiği belirtil
memiştir. Bu listeyi aynen teker teker belediye baş
kanlarına gönderdim. Sayın senatörler, aldığım ce
vap ilginçtir. Hiç bir belediye başkanı verdiği cevapta 
böyle bir yardımla karşı karşıya gelmediklerini ifade 
etmişlerdir. Helvacı Belediyesinin ismi listede yoklu. 
Belediye Başkanı; «Belediyemizin dört senelik imar 
programına giren uygulama ile ilgili kamulaştırılması 
gereken istimlak dosyasını 3 Ağustos 1978 tarihin
de İmar Bakanlığına teslim ettiğim halde bugüne 
kadar bir cevap almış değilim. 

2 Ekim 1978 tarihinde elektrik şebekesi için 150 
bin lira talebinde bulunduk, 50 bin lirası kabul gör
müş olmasına rağmen, tahsisi yapılmamıştır. Ayrıca, 
yarım kalmış işler fonundan 500 bin lira hesabımız
da iken el konulmuştur.»1 diyor. 

CHP'li Yukarıkızılca Belediyesine listede gösteri
len 50 bin lira değil, 1 milyon 500 bin lira gönderil
diği öğrenilmiştir. Kemalpaşa Belediyesine yanlışlık
la Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından 1978 yılı 
için çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere 225 
bin lira gönderilmiş isede, sonradan farkına varıl
mış ve bu para CHP'li komşu Balyurdu Belediyesine 

aktarılmıştır. Kemalpaşa Belediye Reisi listede be
lirtilen 552 bin liranın hakikatle ilgisi bulunmadığını 
bildirmektedir. 

Bayındır, Dikili, Zeytincva, Gaziemir belediye
leri ve diğer Adalet Partili belediyeler yardım fonla
rından istifade edemedikleri için acı acı şikâyette 
bulunmaktadırlar. Listede en yüksek rakama maz-
har elan Bergama Belediyemizin Sayın Başkanı, lis
tede belirtilen rakamla ilgili bulunmadıklarını ifade 
etmiştir. Bunun aksine, CHP menşeli belediyeler ise, 
yapılan yardımlardan nasiplerini ziyadesiyle aldık
larını, bu ayrıcalığın yapılmasından büyük üzüntü 
duyduklarını da ileri sürmekten geri kalmamaktadır
lar. 

İzmirli belediyeciler cumartesi günü işte bunun 
için Adalet Partili belediyelere yapılan ve yapılmak
ta olan keyfi ve politik baskıları, kredileri verilme
diği halde verilmiş gibi gösterenleri, Cumhuriyet dev
rinin en acımasız ve yokluğu da yok eden Hükümeti 
protesto etmek için yürüdüler. «Ak günler» deyip, 
kara günleri getirenleri kınamak için yürüdüler. Ka
ra günlerin yanında, anaların akmaya devam eden 
göz yaşlarına seyirci kalanları, bir lokma ekmeğe 
göz dikenleri, yoksulları daha yoksul yapanları şi
kâyet için, varları yoka çevirenleri uyarmak için; 
halkı ekmeksiz, mazotsuz, lambasız, işsiz, kömürsüz 
bırakıp, kuyruklarda bekleten zihniyetin kötü icraa
tını yermek için yürüdüler sayın senatörler. 

Bütün bunlara rağmen, gücünü Adalet Partisi fel
sefesinden alan. Adalet Partili belediye başkanları, 
ona destek olan milyonlar, hak ve adalet yolunda 
bir hizmetin takipçisi olmanın bahliyarlığı içerisin
dedirler. Adalet Partili belediye başkanları hizmete 
elan sadakatin örneklerini vermişlerdir. Bu çilekeş 
başkanlar şimdiye kadar halka hizmette tereddüte 
düşmemişler, husûmetten yılmamışlardır. Beldesine 
sahip çıkmaya devam edeceklerdir. Bu talihsiz baş
kanlar şimdiye kadar adalet mefhumu içerisinde bü
yük hamleleri planlamışlar, icra safhasını beklemek
tedirler. Bu başkanların başarı sırrı; her hizmeti 
Millet için ve Allah rızası için yapmalarıdır. Hü
kümetin bu tutumunu destekleyenler, en azından hak
sızlığı ve adaletsizliği destekleyenlerdir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Temennim bu gidişe «dur» denmesidir. Denmediği 

takdirde, bu protestolar bütün yurt sathında devam 
ettirilecektir, hem de hızını her gün biraz daha ar
tırmak suretiyle. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından 
alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
2. — Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi 

Başkanı Dr. Vlademir Bonev'în Başkanlığında bir 
Parlamento Heyetinin ülkemize davet edilmesinin 
uygun olacağına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1604) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. Su
nuş var arz ediyoruz. 

Genel Kurula 
Bir Cumhuriyet Senatosu Heyetinin 1978 yılında 

Bulgaristan'a yapmış olduğu ziyareti iade etmek üze
re, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi Baş-

1. — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/686; C. Senatosu : 
2/145) (S. Sayısı: 896) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapıl

amasına İlişkin Kanun Teklifinin görüşülmesine de
vam ediyoruz. 

Teklifin 3 ncü maddesindeki görüşmeler devam 
ederken, geçen birleşim sıra Sayın Kadri Kaplan'a 
geldiğinde süre tamamlanmıştı. Sayın Kaplan, buyu
run efendim. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

3 ncü maddesinde değerlendirme resmi var veya 
değerlendirme resmi, arkadaşlarımız konuşup konu
yu enine boyuna deştiler. Benim bir tereddütüm var 
bu konuda, Sayın Bakanın buna açık seçik cevap 
vermesini diliyorum, eğer mümkünse. Bu cevabı, net 
bir tarzda (kişisel olarak konuşuyorum) tatmin eder
se bu maddeye oy vereceğim; ama o açıklığa inandı -
dıramazsam kendimi gayri âdil kabul ederek bu 
maddeye oy vermeme imkân yok. O kısmı net ola
rak açıklıyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu resim, keşke gayrimenkul kıymet artışı ver

gisiyle birlikte olsaydı demiştim daha evvel. Bir gö
rüş meselesidir bu; öyle düşünen olur, bu türlü dü
şünen olur. Yalnız, şuna inanıyorum ki, mükerrer 
bir vergi olmayabilir. Evvela bu alınır, gayrimenkul 

(1) 896 S. Sayılı basmayazı 23 . 2 . 1979 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

kanı Dr. Vlademir Bonev'in Başkanlığında bir Par
lamento Heyetinin ülkemize davet edilmesinin uy
gun olacağı, BaşJcanlık Divamnın 27 . 2 . 1979 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir efendim. 

değer artış vergisinden çeşitli kalem giderler düşül
düğüne göre bu da düşülür ve tatbik edilebilir. Bu
nun için bir itiraz sözkonusu olamaz, bir görüş deği
şikliğidir. 

Bundan sonra başlayacağım ve ortaya koyaca
ğım husus şu : Şimdi, «Bu resim, imara ilişkin deği
şiklik kararlarının kesinleşmesinde gayrimenkul bu 
resme tabidir.» diyor. Ancak, bir satış konusu orta
da olmadığı için, bir nitelik değişmesi ortada olma
dığı için, bir imar değişikliği ortada olmadığı için; 
yani idarenin bir işlemle bir eylemle karşılaşması söz
konusu olmadığı için vergi otomatik olarak resme 
tabi tutulmaz. Buna inanıyorum. Hemen adamın ya
kasına yapışıp, «Bu vergiyi ver.» demezler; çünkü, 
satış yapmıyorsunuz, yapmadığınız müddetçe. Eğer 
öyle olsaydı, el değiştirseydi, bir veraset yolu ile in
tikalde bir mesele var burada, vergiyi hemen vermek 
mecburiyetindesiniz, o zaman tamamen gayri adil 
olabilirdi. 

Şimdi demek istiyorum ki, değerlendirme resmi, 
imar planlarının veya imar değişikliklerinin karar 
kesinleşmesi halinde ortaya çıkacağına göre, bunun 
tahsili ne vakit olacak? Belediye başkanları, mülki 
amirler aracılığı ile yani, kaymakam ve valiler ara
cılığı ile takdir komisyonlarına başvuracak, takdir 
komisyonları harekete geçecek, değer artışını sapta
yacak ve bu değer artışına tarafların itiraz hakkı 
sözkonusu olacak. Mükellef veya belediye bu itiraz 
komisyonlarına gidecek ve onun sonunda da Danış-
taya kadar gidebilecek. Bir zaman var. Bu zamanı 
mükellef lehine kullanmak imkânına hukuken idare 
sahip midir? İşte öğrenmek istediğim bu. 

Şöyle bağlamak istiyorum : Böyle bir vergi söz
konusu olduğu zaman, belediye başkanları, bu yasa
nın son geçici hükümler maddesinde (D) fıkrası ile 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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getirilen hükme dayanarak, vergiyi almakta gecikti
rilebilir mi? Bilhassa sayın hukukçu arkadaşlarıma 
da sormak istiyorum. Onlar da düşüncelerini söyle
melidirler. Grup kararı veya partilerin görüşleri el
bette kişileri bağlar; ama burada onların değerli fi
kirleri bizleri de bağlar. Kendi hukuk mantığımıza 
ve bilgimize göre vardığımız sonuçlar doğru olma
yabilir. Onun için istirham ediyorum, bilhassa tatbi
kattan gelmiş büyük hukukçular var aramızda. 

Bu vergi. Hükümetin veya idarenin alacağı bir 
tedbirle geciktirilebilir mi? Geciktirilmesi için yasa
nın geçici hükümlerinin son (D) fıkrasının 2 nci ben
dindeki şu açıklık yeter mi?.. Açıklık var, «Eğer bu 
vergi alınmamış ise, bilâhara imar faaliyetlerinin tat
bik edildiği zaman o zamanki değer üzerinden tah
sil edilir» demektedir. Demek ki, alınmayabilir. Hü
kümet, bunu yapacağı bir yönetmelikle ki, böyle bir 
yönetmeliğin kanuna ne derece uygun olup olmadığı 
tartışılabilir; ama kanaatime göre emredici hüküm 
halinde olmadığı için, böyle bir yönetmelik çıkarıla
bilir. Bununla önleyebilir mi? Yok önleyemez, önle
yeceği kanaatinde değil, belediye başkanı hemen fa
aliyete geçer, bu vergiyi almak isterse, itirazdan, de-
recattan falan geçtikten sonra vergi alınır denirse, 
o zaman gayri âdil. 

Şu misal için gayri adildir. 
Misali veriyorum, bazı arkadaşlarımız da verdi, 

bir defa daha tekrar etmeme müsaade edin. 
Dört katlı yığma binanız var, her birinde üçer 

daire var; 12 daire. Bir kişi de değilsiniz, 12 daire 
sahibisiniz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ne lüzumu 
var Beyefendi? Nasıl olsa eller kalkıyor. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Lütfen, örnek 
çok açıktır. 12 daire sahibi, 12 tane kişi var. İmar 
planında iki kat artırdınız, üçer daireden altı daire. 
Bugünkü rayice göre birer milyondan koyun, öyle 
bir değer olsun; daha az da yapabilirsiniz, daha faz
la da yapabilirsiniz. Altı milyonluk bir değer artışı, 
maliyeti düşün içerisinden, 2 milyon iki milyon 400 
bin civarında net bir değer artışı olur, kâr olarak 
hesaplarsanız. Hesap burada net, 12 tane de kişisiniz 
orada. Her bir dairenin sahibinin payına 200 bin 
lira düşer. Bu hesabın başka şeklini yapamıyorum. 

Dört katlı yığma bir binadasınız, her bir daire 
sahibine de 200 bin lira düşer. Devlet sizden bu 200 
bin lirayı hemen alacak mıdır?.. Hemen alacaksa, o 
daire sahibi binayı yıkmadan altı kat yapamaz, yığ
madır, teknik imkân yek. Maliklerin razı olup ol

maması ayrı bir mesele. Hemen bunu verecekse, ka
nun kesin tarzda böyle anlaşılıyorsa, bu madde gay
ri adildir. Bu maddeye o zaman oy vermek mümkün 
değil. Misalim net, gayet açık. Yok son geçici hü
kümlerin (D) fıkrasının ikinci bendine göre bu gayri
menkul nitelik değiştirirken; yani yıkılıp, yeniden altı 
kata çıkarılırken veya belediye başkanlarının yönet
melik ahkâmına uygun olarak, şu bir kere satış yapı
lacaksa, şayet satışa sürülsün; yani rant doğsun. Şu 
bir nitelik değiştirecekse; yani yıkılıp, malikler razı 
ise, diğer iki kattan daha çok yararlanacaklarına, o 
zaman alayını diye disipline edllebilecekse, belediye 
başkanlarının faaliyetleri hukuken disipline edilebile-
cekse, kanun buna imkân veriyorsa, o zaman mesele 
yok. 

Birinci şekli, sanıyorum çok net bir örnekle açık 
seçik arkadaşlarımın da çeşitli defalar izah ettikle
rini âdeta özetleyerek ortaya koymuş oluyorum. 

Soruyorum açıkça : 
Sayın Bakan, getirilen hükümle kişilerin bu mağ

duriyetine sebep olmayacak bir hukuki mevzuat tar-
sin edebilir mi, ayarlayabilir mi, tertipleyebilir mi; 
mümkün müdür, değil midir?.. 

İkincisi : 
İmar değişiklikleri çok olan bir memleketteyiz. 

Bu herkesçe biliniyor. Bugün alman karar kesinie-
şir ve artan değer karşılığı da resim olarak alınır ise, 
sonraki imar değişikliğinde bugün meri olan Vergi 
Usul Kanununun hükümleri işleyerek vergiyi veren 
kişi, o kanunla (Daha uzun boylu gitmeden sağa 
sola, ıstırap duymadan) tekrar alabilir mi?.. Yani 
usul hükümleri burada işler mi?.. 

İki tane kuşkum var, ikincisi için itiraz merci
leri var. Olabilir, başka yerden de olsun. Kişi mağ
dur edilmese daha iyi idi; ama böyle önümüze ge
len bir vergi tasarısının belediyelerin çok sıkışık ol
duğu bir zamanda çıkması gibi bir durum da ortada 
duruyor. Ondan insan sarfınazar edebilir; ama birin
cide, verdiğim misalde o kişilerden bu vergiyi ala
caksak arkadaşlar, ben bu işte yokum. Çünkü, tama
men gayri adil kabul ediyorum. Hükümet aksini dü
şünüyorsa, inandırıcı bir cevap verdiği takdirde, ka
naatimizi ona göre ayarlarız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
3 ncü madde üzerindeki görüşmeler, başkaca söz 

isteyen olmadığına göre tamamlanmıştır. 
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Sayın Bakan, cevap vermek üzere buyurun. Son
ra da önergeler var, üzerinde gerekli görüşmeler ya
pılacaktır. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT 0 2 -
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Yasa teklifinin en çok üzerinde durulan ve ka
muoyunda da mükerrer bir gayri menkul değer artış 
vergisiymiş gibi yorumlamaya çok müsait olan bir 
maddesi üzerinde durdular sayın senatörlerimiz. 

Özellikle arz edeyim; Hükümet olarak teklifin bu 
maddesini benimserken, asıl amaçladığımız şey, yeni 
kentleşme süreci içerisinde kamunun yarattığı rantın; 
kamusal plan değişiklikleri, kamusal harcamalar so
nucu kent arsaları üzerinde doğan kamusal rantın 
bir miktarının kamuya dönmesini amaçlayan bir mad
de olduğu için bunun yanında bulunduk. 

Burada hedeflenen de mevcut bir binanın nazari 
olarak kat rejiminin değişmesi sonucu, kazanılabilir 
olanağı olan bir kata kavuşması değil, fiilen o binanın 
yıkılması suretiyle o kat rejimine uygun olarak ye
niden bir inşa ya da üzerine kat çıkılması olanağı bu
lunan teknik yapıdaki bir binaya kat ilavesi suretiyle 
fiilen binalarda bir kat artımı olduğu zaman vergi 
doğacağı iyiniyetinden hareket ederek bunu benimse
dik ve bugün de bu yasa maddesini biz böyle anlı
yoruz, böyle yorumluyoruz. 

İzninizle şunu arz etmek istiyorum : 
Bir kent kesiminde imarlı arsalar var, bu arsalar 

arz ve talebin konusu olan arsalardır. Yap - satçılar 
ya da malikler bunun üzerine apartman inşa edecek
lerdir. Eğer o bölgede, o arsa üzerinde üç kat yap
ma ruhsatı varsa, onun değeri (X) iken bu rejim 
değişip beş kat yapma olanağı doğduğunda o arsa
nın, ona karşı talep daha yükselecek, sırf kat rejimi
nin değişmiş olmasından dolayı arsanın fiyatı yüksele
cektir. 

O halde kamu, Devlet, belediye üç katı beş kata 
çıkarırken bir artı değer yaratıyor ise, bunun bir kıs
mını malikle paylaşabilsin. Çünkü, o rejimi getirmek
ten maksadı kentin o bölümünü gerek görünüm, ge
rek yapı, gerekse binanın teknik özelliği bakımından 
yeniden düzenlemektir. Bunun masrafları vardır ka
muya ve öylesine ki, işçisine ücret ödeyemeyen bir ka
mu kesimi olan belediyeye yükü vardır; bu yükün 
bir kısmını, malı alacak olan ve bunun üzerinden de 
kâr sağlayan yap - satçıya intikal edecek artı değerin 
bir kısmına kamuyu ortak etmektir. Zaten bu yö
nüyle bu madde sosyal içeriklidir. Aksi halde, kendi 

konutunun üzerine kat ilavesi mümkün olmayan bir 
kişinin nazari kâğıt üzerinde doğan bir veya iki kat 
artısına, doğmamış olan artısına, elden çıkmadığı için 
de alıcısı olmayan artı değerine paha biçmek elbette 
adaletli olmazdı, elbette sosyal içerikli olamazdı. 

O nedenle Sayın Kaplan'ın buyurdukları gibi, da
ha önce gerek komisyonlarda, gerekse tümü üzerin
deki görüşmeler sırasında Sayın Karaman'ın üzerinde 
özellikle durduğu ve bizim de 11 nci maddedeki yet
kiye dayanarak belediyelere arsalar dışında değer ar
tış vergisinin, ancak inşaat ruhsatı alınması için baş
vurulduğu sırada maliklere tahakkuk ettirileceğini 
emreden tüzük ve yönetmelik hükümlerini koyduğu
muzda, kendilerinin anladığı biçimde sağlıklı işleye
cek bir noktaya getireceğiz. Hükümet olarak bu mad
deyi böyle anlıyoruz. 

Asıl arz etmek istediğim, sayın senatörlerim; yo
ruma tahammülü var sp.yılan şu açıklamalarımın ke
sinlik kazanan bir uygulaması da olacaktır; onu arz 
etmek istiyorum. Acaba 11 nci madde bu yetkiyi ve
rir mi, vermez mi gibi bir şüpheden de sizleri kur
taracak bir dururdu arz etmek istiyorum izinlerinize. 

Biz, tasarının bu maddesine evet derken, Hükü
met olarak aynı zamanda arsa ve konut tasarısı üze
rinde çalışıyor idik. Arsa ve konut tasarısından he
deflediğimiz şey şu : Bugün büyük kentlerin merkez
lerindeki binalara yeni kat ruhsatı vermek ya da on
ların kat rejimini değiştirmek suretiyle hava kirlili
ğinden, çevre kirliliğine kadar bu sorunu yaratan mer
kezi yerleşmeleri terk edip, bırakın ruhsat vermeyi, 
orada boş arsa olsa bile oraya kat yapımına, apart
man yapımına bile belli ölçüde izin vermeyi hedef
leyen bir arsa konut tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Di
yoruz ki; Türkiye'de artık kentler sağlıklı büyüsün-
ler. Merkezin etrafında oluşacak yeni yerleşim kuşak
larına Devlet, altyapısını götürsün, ucuz arsa üretsin 
Devlet, belediyeler, kamu ve artık yerleşme kat re
jimini artırarak, imar planlarında değişiklik yapıla
rak, zaten bunalmış olan merkeze değil, artık şeh
rin kenarındaki yeni yerleşmelerine doğru kaysın. 

İşte biz, şu anda Hükümet tarafından redakte edi
len, son şeklini almaya çalışan ve kısa zamanda Yüce 
Meclislere getirilecek olan arsa - konut tasarısı ile 
şu 11 nci madde ile çözümleyeceğimizi sandığınız ya 
da tereddüt gösterdiğiniz hususa açıklık ve aydınlık 
getireceğiz. Kesinlikle bunu, hiçbir yorumu götür
meyecek bir açıklığa bağlayacağız. 

Sayın Başbakanımızla daha bu Yasa Meclislerde 
tartışılırken, bu maddeye sıra geldiğinde, yasa tek-
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niğine aykırı gibi görünen, aslında 11 nci madde ile 
hiçbir haksız uygulamaya eivermeyecek şekilde, sağ
lıklı uygulama olanağı bulunmasına karşın, gene de 
arsa - konut tasarısında buna açıklık getirerek, en 
azından merkezde kat rejiminin değişmesini, büyük 
işlemlere, zorluklara, hatta imkânsızlıklara kadar va
ran değişiklikleri önleyici hükümler getirmek istedik. 
Eğer bir ölçüde değişebilirlik olanağı var ise de, şu 
Yasada inşaat ruhsatına ya da fiili yapıma bağlan
mamış olan bu değerlendirme vergisini, o yasaya ko
yacağımız bir madde ile yetki maddesine gerek kal
maksızın, orada açıklığa kavuşturmak ve de, «Malik
leri tarafından yıkılıp yapılmadıkça ya da malik
leri tarafından kat ilave edilmek için belediyelerden 
inşaat ruhsatı alınmadıkça vergi doğmaz.» diye, ke
sin ve açık hüküm getirmeye kararlıyız sayın senatör
lerim. 

Bu arada, madde üzerinde sözü gelmişken arz ede
yim : Uygulamadaki amacımız, doğmamış olan, (Kâ
ğıt üzerinde doğmuş olan) varsayılan değeri vergile
mek değil, mevcut binalarda fiilen elde edilen artı 
değeri vergilemektir. Arsalarda ise, aldığımız karar, 
zaten katsayısını artıracağı, oraya bina yapmak tale
binde bulunan müteahhit, artan katsayısına göre be
del vereceği- için, o kendiliğinden doğmuş bir değer
dir, artı değer vardır; vergiye tabi olması ne hak
sızdır, ne de adaletsizdir. 

O nedenle arz ediyorum; 11 nci maddeye daya
narak, Hükümetin uygulamaya yetkili iki bakanlığı, 
arsalar dışında, kat rejiminin değişmesi sonucunda 
doğacak artı değerin saptanmasını, kat maliklerinin 
yeni kat ilave etmek ya da mevcut bir binayı yıka
rak, yeni kat rejimine uygun bir bina yapması şar
tına bağlı olarak alınmasını yönetmelikte düzenleye
ceğiz; hiçbir haksız uygulamaya, hiçbir yanlış uygu
lamaya meydan vermeyeceğiz. Bunu Hükümetin an
layışı olarak tescil etmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Melen soru soracaklar Sa

yın Bakan. 
Buyurun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Bakandan, şu so

rularımı cevaplandırmasını rica ediyorum : 
1. Sayın Bakan, «Katsayının artırılmasına müsaa

de edildiği takdirde, o vakit alınacağını» söyledi. 
Yalnız, madde bu değildir. Metinde bu yok. Bunu 

maddeye böyle koysalardı, hakikaten rahatlık ve fe
rahlık getirirdi. Sayın Bakan, «Biz bunu 11 nci mad
dedeki yetkiye dayanarak yapacağız.» dediler. Ka
nunun açıkça vergiye tabi tuttuğu bir mevzu, yönet
melikle vergi dışına çıkarılamaz. Bu mümkün değil
dir. Bunu açıklamalarını istiyorum. 

2. Değerlendirmede mebde nedir?.. Faraza, imar 
planında açıklık yoktur. Mebde; yani değer artışını 
nasıl bulacağız?.. İmar planında, değişiklik yapıldığı 
tarihteki değer mi esas alınacaktır, onunla son va
ziyetteki değer arasındaki fark mı esas alınacak, yok
sa o binanın vergi değeri mi esas alınacaktır? Han
gi değerden vergi alınacaktır?.. 

3. Bir kasabada imar planı yapılırken, plan do
layısıyla eğer bir değer artışı olmuşsa, vergide bu 
mevzu edilecek. İki yıl sonra tadilat yapılacak, gene 
tadilat dolayısıyla değer artışı mevzuu doğabilecek. 
Üç yıl sonra, bir katın mülkiyeti, kat artışı dola
yısıyla artacak; yani bu maddede ben, aynı binadan 
üst üste üç defa vergi alma imkânını görüyorum. 
Böyle bir şey var mı, yok mu?.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Melen üç soru sor
dular. 

Buyurun Sayın Bakan. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Melen, 
«Aslında 11 nci maddeye dayanarak yasada açıklık ol
madığı sürece verginin mevzuu, tarifi değiştirilemez.» 
şeklinde buyurdular. Aslında resmin alınabilmesi bir 
uygulama sonucu olacaktır. Ne olacaktır?.. Belediye
ler bir imar planının geçtiğini kanıtlayacaklar; yanı 
olacak bu, fiilen gerçekleşecek bir imar değişikliği 
veya kat rejimi değişikliği. Sonra belediyeler, beledi
ye başkanları o yerin mülki amirini uyaracak, diye
cek ki, (Yasa maddesi öyle efendim) burada bir imar 
uygulaması yapıldı, mevzii plan uygulaması yapıldı; 
şu bölgedeki, şu sokaktaki, şu hanelerde bir değer ar
tışı oldu; talep ediyorum, değer takdir komisyonu
nu toplayınız, bu değer artışlarını saptayınız, diye
cek. Şimdi, 11 nci maddeye dayanan Hükümet derse 
ki, mülki amirler ve belediye başkanları, bu takdir 
komisyonunu harekete geçirecek olan mülki amir, eğer 
belediyenin böyle bir talebi olursa, binalarda inşaat 
ruhsatı alınıp alınmadığına bakacaksınız, bu ruhsat 
alınmamışsa o binada takdir komisyonunu toplayıp 
değerleme yapmayacaksınız dediği zaman, ben Hü
kümet olarak 11 nci maddeye göre bu katlarda, bi
nalarda kat artışının değer artışını vergilemiş olmam 
Sayın Başkanım, Sayın Melen. Çünkü 11 nci mad-
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de diyor ki, «Tarh, tahakkuk, tahsilden her türlü ver
gilemeye ait işlemde bu Bakanlık düzenleme yapmaya 
yetkilidir.» Komisyonların nasıl çalıştırılacağına, da
vet edileceğine ilişkin düzenleme de bu madde içinde 
mütalaa edilebilir ve ben komisyonu toplamadıkça. 
toplatmadıkça, ruhsatı bağlı olarak topladıkça, onun 
değer takdiri yapmasını o maddeye dayanarak açık
lıkla engellemiş oluyorum. Yürütme böyle yapıla
caktır efendim. 

FERÎD MELEN (Van) — Yani, usulle esası ber
taraf edeceksiniz... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Esastan ne anladığımı yorum 
yoluyla yönetmeliğe bağlıyorum, idareyi böyle yön
lendiriyorum efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) -- Sayın 
Başkan, benim de sorum var. 

BAŞKAN — Henüz sorulara verilecek cevaplar 
bitmedi efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT UZ-
DEMÎR (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Me-
len'in ikinci soruları «Hangi değer üzerinden vergi 
alınacak?» Yani, imar planı geçmemiş olsa, tadilat 
yapılmamış olsa bile emlakin piyasa değeri nedeniy
le arz - talep kuralları içerisinde artan bir değeri ola
bilir, para değerinin düşmesinden dolayı bir değer 
artışı olabilir; tıpkı beş yıl içinde serdiğimiz Emlak 
Vergisi beyanlarında beş yıl sonraki değerin beş yıl 
öncekine oranla yüksek olduğu gibi, acaba bu artış 
vergilenecek midir?.. Şeklinde tereddütünü ifade etti
ler. 

Yasa açık. Değerlemenin, değerlemeye yetkili ko
misyon, bu imar planı uygulanmamış olsa idi, bu 
gayrimenkulun rayiç bedeli ne olacak diye öncelikle 
tayin edecek ve diyecek ki, hiçbir değer katılmamış 
olsaydı, sırf zaman geçmiş olmasından bu gayrimen
kulun değeri şu olurdu : Bu değer üzerine şu hizme
tin geçmiş olması ya da şu rejimin değişmesi nede
niyle şu kıymet ilave edilmiştir diyecek, o ilave kıy
meti matrah olacak, alacaktır. Yasa maddesi açık : 
«Fiyat artışlarından ve para değerinden doğan değiş-
rrîeler verginin matrahı dışındadır.» diyen madde 
hükmü sarihtir. İkinci sorunun cevabı da budur Sa
yın Başkanım. Arz ederim. 

BAŞKAN — Üçüncü sual de tamam mı efen
dim? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Tamam efendim, arz ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Demir Yüce, buyurun efendim, sorunuzu 

sorun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan; 

Sayın Bakan, Sayın Kadri Kaplan Beyin söyle
miş olduğu beyanları cevaplandırırken, bu açık ka
lan hususların, Kanunun 11 nci maddesinin (C) fık
rası gereğince verilmiş olan yetkiye istinaden tamam
lanacağını beyan ettiler. 

İkinci olarak savundukları husus ise, muhayyel 
bir kanun hakkında vermiş oldukları izahata istina-
dendir. Yani, böyle bir kanun getireceğiz; merak et
meyin, orada bunlar karşılanacak deniyor. 

. Sayın Başkanım; 
Şimdi, 11 nci maddenin (C) fıkrası da, nasıl bir 

uygulama yapılacağını kati olarak bir hükme bağla
mış değildir. Yani, Maliye Bakanlığınca; Yerel Yöne
tim Bakanlığının da muvafakatini almak veya ona 
danışmak suretiyle tebliğle mi bunu yapacaksınız?.. 

BAŞKAN — Görüşü alınarak, evet efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yönet
melikle mi bunu yapacaktır, tüzükle mi bunu ya
pacaktır? Bu katileşmedi. 

Sayın Başkanım; 
Şimdi, bu maddenin tedvin edilişinin hukuka ay-

* kın olduğu muhakkak bulunmakla beraber, vergi hu
kuku yönünden böyle bir yetkinin münakaşası mev
zubahisken dahi, Sayın Bakan, «Biz bunu halledece
ğiz» diyorlar. Şimdi, halletmek için beyan ettikleri 
kelime yönetmeliktir. Tebliğle yapabilenler, yönetme
likle de yapabilirler. Şimdi kendileri Hükümettedir
ler. Kendilerinden sonra gelen hükümet başka şekil
de bir yönetmelik çıkarabilir mi? Çıkaramazsa, o za
man bu Kanun kendi beyanları ile muallakta kalır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, ifade edilen husus şu efendim : 
Malum; 3 ncü maddeye göre, (Ki, Yasanın esas 

16 nci maddesidir) «Vergiyi alış şekli saptanmıştır.» 
diyorlar. 11 nci maddenin (C) bendine göre ise, «Bir 
tebliğ veya bir bildiri ile bu vergiyi kaldırma hak
kını Hükümet kendinde bulabilir mi, buna Hükümet 
yetkili midir?» diyorlar. «Bir tüzük mü getirecekler? 
Değişikliğin şekli nedir? Bunda tereddüt ediyoruz.» 
diyorlar. Esas sorunun anamerkezi bu oluyor efen
dim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Başka 
bir hükümetin de tabii ki değiştirme hakkı var. Ne 
güvencedeyiz biz? 
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ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Güvencesi yok, güvencemiz ne olacak? 

BAŞKAN — Tabii değişme anlamı taşıyor. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 
DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım; 

İzinlerinizle biraz da vergi tekniği ile ilgili olarak 
bir açıklama arz edeceğim. Sayın Kafaoğlu ve Sa
yın Melen bu konuda bana katkılarını esirgemezler
se memnun olurum etendim. Yanlışlarımı düzeltsin
ler efendim. 

Sayın Başkanım; 
Bizim geleneksel vergilerimizde de bir vergiyi do

ğuran olay vardır. Üzerinden vergi alınacak konuyu 
tarif eden, tanımlayan şeye vergiyi doğuran olay di
yoruz. Yasanın 11 nci maddesinde vergiyi doğuran 
olay tarif edilmiştir; doğrudur. Açık tarif edilmiştir, 
burada hiç kapalı, gizli bir yan yoktur. Tarif edilen 
bir olaydan, Gelir Vergisinde, Kurum Vergisinde, Gi
der Vergisinde vergi almanın iki tür yolu vardır ; 
Bunlardan bir tanesi, tahakkuk üzerinden vergi al
maktır; yani fiilen hiçbir şey elde etmezsiniz, doğ
muş olması yeterlidir. Buna tahakkuk denir. Elinize 
hiçbir şey geçmemiştir. Borçlar Kanununa, ya da di
ğer yasalara göre bir hak doğmuştur. Bu sizin alaca-
ğınızdır. Verginin konusu bu alacak ise, tahsil etme
diğiniz halde onun vergisini ödersiniz. Buna, tahsil 
esasına değil, tahakkuk esasına göre vergi ödemek 
denir. 

Bir de tahsil esasına bağlanmış olan vergiler var
dır, ödemeler vardır. Bir örnek vereyim. Avukat ar
kadaşlarım bilirler. Serbest meslek erbabı; yani avu
katlar, mühendisler, mali müşavirler tahsil ettikleri 
serbest meslek ücretlerinin vergisini öderler, tahakkuk 
üzerinden vergi ödemezler. Yani, fiilen almadıkça, 
kendilerinin hesabına bir bankaya yatırılmadıkça, bir 
avukatlık ücretinin veya mimarlık ücretinin vergisini 
ödemezler. Bu tahsil esasına dayanan vergilemedir. 

Verginin mevzuunun burada, bu maddede tahsil 
ve tahakkuk esasına bağlanacağına dair vergi ödeme
nin biçimi tarif edilmemiştir. İşte yetki maddesiyle 
biz bunu tahsile bağlar gibi, ruhsat alma iznine bağ
layabiliriz değerli arkadaşlarım. Bu, vergi hukukumuz
da tahsil yollarının değişik olmasına dayanan bir bi
çimdir, o yetki maddesi bunu çözümler. Bu kanıyı 
taşıyorum. Buna inandığım için düzenleyebiliriz umu
dundayım, inancındayım. Böyle yapacağız. 

Şimdi, Sayın Demir Yüce buyurdular, «Bunu na
sıl düzenleyeceksiniz?» 
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Değerli arkadaşlarım; 
Hukuk geleneğimizde yasaların yoruma müsait 

yanlarını açıklamak ya da uygulamada birlik sağla
yabilmek bakımından yasadan sonra, kararnamelerden 
sonra üçüncü derecede emredici güç sırasına göre yö
netmelikler hazırlanır. Bu yönetmelikler bağlayıcıdır; 
idareyi bağlayıcıdır, mükellefi bağlayıcıdır. İtiraz, 
temyiz, Danıştay safhalarında idari kazaya, adli kaza 
söz konusu olduğu zaman da adli kazaya kesin de
lil teşkil ederler ve bunlar üzerinden işlem yapılır. 

Bu nedenle iîgiii bakanlık bir yönetmelikle yasa
dan sonra gelen bir düzenleme gücüyle bunu düzen
leyecek, buna açıklık getirecektir. 

Arz ederim. 
Ancak arz ediyorum; şu Yasayı, izinlerinizle bu

gün çıkarmış olsak ve bu Yasa bugünden itibaren iş
liyor olsa, en geç 20 gün sonra Arsa ve Konut Ka
nunu tasarısına getireceğimiz bir madde ile zaten bu 
maddenin aksadığını varsaydığınız yanını kesinlikle 
düzeltmiş olacağız. O halde... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Orada düzelt
meye ne hacet var? Burada düzeltelim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. Öyle söylüyorlar. Siz müsaade buyurun. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim, ben-böyle bir ak
saklık olduğu, yetersizlik olduğu iddiasında değilim. 
Eğer, böyle bir durum varsa, bütün tenkitleriniz dik
kate alınarak o husus orada gözden geçirilecektir. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Hem 
«var» diyorsunuz, hem «yok» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Öyle söylüyorlar. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Ancak, o Arsa ve Konut Ka
nunu tasarısı ile bu maddenin aksayan yanını değil 
sayın üyeler, aslında sık sık imar değişikliğini engel
leyen, şehrin merkezlerinde yeni imar tadilatlarını ke
sinlikle engelleyecek bir kentsel yapı yaratmış olduğu
muz için böyle bir sorun doğmayacak diyorum değer
li arkadaşlarım. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yalnız Sayın Demir 
Yüce*nin sorusunda üzerine basarak devam ettiği bir 
üçüncü kısım var, «Bir başka hükümet veya bakan 
geldiği zaman bunu değiştirebilir mi?» diyor, yönet
melikte bahsettiğiniz kısmı, onu sordular. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ne de
mek? Tabii değiştirir. Kanunu da değiştirirler. 

BAŞKAN — Sorudur efendim. 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 
DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, yönetmelik
lerin, yasaların nasıl değiştirilme prosedürleri varsa, 
her yasa da değiştirilebilir, hızla da değiştirilir. Bu 
Parlamentonun tarihinde bir günde geçmiş çok yük
lü yasalar da vardır. Yönetmelikler de o hızla de
ğiştirilebilir efendim. Değiştirilmezlik yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çağlayangil, buyurun efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa-
jın Başkan, Sayın Kadri Kaplan ortaya bir misal 
koydu, vazıhtı, hepimiz anladık. Sayın Bakan tavzi
he başladılar. Tavzihte görüldü ki, ortalıktaki vuzuh
suzluğu Sayın Bakan da kabul ediyor ve diyor ki, 
«Ben bunu bilâhara çıkacak bir yasa ile veya yönet
melikle düzelteceğim.» 

Evvela Sayın Bakana hatırlatmak gerekir ki, Mec
lisler tasdik mercii değildir, bilâhara çıkacak yasa
nın kendi tasavvurları şeklinde çıkıp çıkmayacağının 
teminatını kimse veremez ve hiçbir Parlamentoda da 
bir kusurun bilâhara çıkacak yasa ile düzeltileceği 
gerekçe olamaz, 

Yönetmelikte de hukuki zaaf olduğu erbabı ihtisasın 
mütalaaları ve itirazlarıyla ortaya çıktı. 

Acaba, çok daha kolay değil mi ki, mademki bu 
maddede böyle bir vuzuhsuzluk var, müsaade buyu
run Komisyona alalım, o noktayı ilave edelim, tav
zih edelim, öyle çıksın diyelim. Bu yola neden git
miyor ve kendisi neden bu kadar sıkıntılı bir davra
nış içinde ve bu kadar Senatoyu tatmin etmeyen bir 
beyan içinde kalıyor, anlaşılamıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Kısaca son kısmı şöyle oluyor efendim; yani ge

tirecekler... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Anlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorsunuz. Lütfen onu da kısa
ca cevaplayınız. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Soru değil ki... 
BAŞKAN — Sorudur efendim. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Çağ-
layangil'in sözleri üzerine konuyu kısa olarak bir kez 
daha arz etmek durumunda kalıyorum. 

Ben bu maddenin işlemezliği ya da kusurlu ol
duğu kanısına katılmıyorum efendim. 

Ancak, diyorum ki, «Yasayı yapacak olan, oy 
verecek olan sizlersiniz. Ola ki, bazı tereddütleriniz 
vardır ve benim gibi düşünmüyor olabilirsiniz. Der-
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siniz ki, «Hükümete göre, Hükümetin iyi niyetine 
göre gerçekten bundan böyle anlamak mümkün; ama, 
iyi niyeti varsaymadığımız, sadece objektif kurallar 
içinde kaldığımızda, buradan başka anlam da çıkarıla
bilir» şeklinde bir yorum yapılıyor ise, (Ben buna 
katılmıyorum aslında) diyorum ki efendim: «Kat re
jimi sık sık değişebilir. İmar planları sık sık değişile
rek birden fazla defa aynı gayri menkulden vergi 
alınabilir şeklindeki şüphelerinizi bu rejimlerin değiş
memesine bağlayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalı
şıyoruz.» O yasa tasarısı bir başka şeydir; bunu dü
zeltmek için gelmiyor. O, bir başka şeyi düzenliyor; 
ama o düzenlemenin içinde mevcut kentlerde, mer
kezde sık sık rejim değişikliği, imar değişikliği yap
masını kesinlikle önlüyor; çünkü, bir başka model 
getiriyor. «Bu bir teminattır» diyorum efendim. Yok
sa, «Bunu orada düzelteceğiz» demiyorum. 

BAŞKAN — Tamam. Teşekkür ederiz Sayın Ba
kan, esasen anlaşıldı. Sağolun efendim, yorulma
yın. \ 

Sayın Rendeci, yalnız rica edeceğim tekrar ma
hiyetinde olmasın. Buyurun. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın Baş
kanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz var, okurken vereceğim 
efendim. 

Evet, buyurun Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan; 
Maddede diyor ki, «Değerlendirme resminin mü

kellefi, değeri artan taşınmazların Emlâk Vergisi mü
kellefidir.» Şimdi, buradan mükellefin kim olduğu
nu anladık. Şimdi, tashihat yapılıp da değerlendir
meye gidildiği zaman... Türkiye'de bir gerçek var: 
Gecekondu meselesi. Gecekonduda arsa başkasının, 
bina başkasınındır. 

Şimdi, Sayın Bakanın işaret ettiği bu kanun tek
lifinde mevcut olan değerlendirme resminin tatbik 
edileceği bir yere vardılar: Gecekondu mıntıkası. 
Bu verginin mükellefini nasıl bulacaklar?... Bina sa
hibi mi verecek; arsa sahibi mi verecek?... Arsa baş
kasının, bina başkasının. Bu mevzuda, getirilen ka
nunda açıklayıcı bir hüküm var mı?... Yoksa, nasıl 
tatbik edecekler?... Bunu anlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Anlaşıldı değil mi Sayın Bakan?... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Anlaşıldı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kısaca lütfederseniz.„ 
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YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ- I 
DEMİR (Devamla) — Bu sorudan da şu sonuç çı
kıyor; Sayın Rendeci'nin sorulan üzerine. Yani, yasa 
hiçbir aksaklık, sakatlık ifade etmiyor olsa bile bir
takım soruları cevapsız bırakıyor olabilir. Bunun için 
bile, bir yönetmelik düzenlemesi gerekiyor demektir. 
O halde... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evvela kanun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — O halde, zorluklar, yükler, 
güçlükler gelmiyor olsa bile çok konuda yönetmelik 
yapmak gerekir. En azından... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır, soru sor
ma hakkı var. 

BAŞKAN — Efendim, öyle söylüyor. Lütfen din
leyelim. Böyle söylüyorlar. 

Buyurun efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın üyeler; 

Kendi kanılarınıza göre soru sorma hakkını ken
dilerinize, sizlere bağışlarken, kendi düşüncelerimi I 
söyleme hakkımı da lütfen bana bağışlayınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, gayet tabii, gayet ta
bii efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz bağış yapa
mazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, konuşuyorlar. Cevap veri
yorlar. Lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim, 
bağış yapmaya hakkı yok, soru sorma hakkı için. 

BAŞKAN — Bağış filan yok efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz İçtüzüğe 
dayanarak soru soruyoruz. 

BAŞKAN — Aman Ucuzal, neler çıkarıyorsu- I 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümet mec

bur cevap vermeye. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın Ucuzal, ben sizden ba
ğış bekliyorum; zatıâlinizden. Kendi kendime bağış 
yapmıyorum. Yanlış anlamayalım efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ha onu düzelt 
öyleyse. j 

BAŞKAN — Efendim. Sayın Bakan, siz... Sayın 
Bakan, cevaplandı zaten bu bahsettiğiniz de. I 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — O nedenle, o yönetmelikte 
buna da açıklık verilebilir. Kaldı ki, madde açıktır. 
Emlak Vergisinin mükellefi, o gecekonduyu yapan 
kişi, arsasının kendisine ait olup olmamasına bak
maksızın bir bina için bir Emlak Vergisi mükellefi
yeti tesis etmiştir ve bu harcın mükellefi de o şahıs 
olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Çalış, buyurun efendim. Tekrar mahiyetin

de olmasın Sayın Çalış. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Maddenin fıkraları
nın son kelimeleri, «...tabidir.», «...müstesnadır.», 
«...sayılır.», «...karşılanır.», «...indirilir.» gibi gayet 
kesin kelimeleri ihtiva ediyor. Madde, yoruma mey
dan vermeyecek kadar vatandaş aleyhine açık. Sayın 
Bakanın beyanlarıyla madde metni arasında büyük 
bir mübayenet var. 

Sayın Bakan; 
Bu madde metninin, yorum yargıya ait olduğuna 

göre, 11-c'ye göre çıkarılmasını düşündükleri yönet
melik veya teklife tanzim edecekleri şekli mi ifade 
ettiler bu beyanlarında?.. Yoksa, bu maddeye bir 
açıklık mı getirmek istediler?... 

Bu hususun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, evvelki söyledi
ğinizin dışında cevap verecek bir kısım görüyorsanız 
buyurun. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Hayır efendim. Benim daha 
önceki cevaplarım, bu soruyu açıklığa kavuşturacak 
durumdadır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Özmumcu. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş
kan, 

Sayın Çağlayangil'in sordukları suale tatminkâr 
cevap alamadık. Anlaşılıyor ki, bütün maddelerde 
Sayın Bakan, 11 nci maddenin (C) fıkrasına sığınıyorlar 
ve «Çıkarılacak yönetmelikle, bu işleri tedvir edeceğiz, 
düzelteceğiz.» diyorlar. Bir defa, bu yönetmeliğin ne 
zaman çıkacağı kati olarak belli değil benim kanım
ca. 

Kanun yarın çıkacak, yürürlüğe girecek. Yönet
melik çıkana kadar bu Kanun çok büyük aksaklıkla
ra sebebiyet verecek, tatbikatta yanlışlıklar olacak. 

Şimdi Sayın Bakandan soruyorum: 3 ncü mad
denin, kanun tekniğini ve Vergi Usul kanunlarına 
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uygun olup, olmadığına kendileri inanıyorlar mı? 
Birinci sorum... (CHP sıralarından, «Soru mu bu?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Evet. Bir dakika. Sorudur efendim. 
Buyurun efendim. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Eğer inanı
yorlarsa, başlangıçtaki konuşmalarında, «Bu madde 
içerisindeki bir fıkranın vergi kanunlarıyla düzeltile
ceğini» beyan etmişlerdi. Sayın Çağlayangil'in sor
dukları gibi, niye bu üçüncü maddenin o fıkrasının, 
bu Kanunun bu maddesinden çıkarılması için teşeb
büste bulunmuyorlar? Bu ikinci sorum. 

Üçüncü sorum da; bu Kanun yürürlüğe girdikten 
sonra ne müddet içerisinde bu tüzük çıkartılacak ve 
yürürlüğe girecektir ve bütün beyanlarında belirttik
leri bu tüzüğün şümulü ne olacaktır? 

BAŞKAN — «Yahut yönetmeliğin» diyorsunuz. 
Sayın Bakan, birinci soru, tamamen sizin savun

duğunuz soru olduğu için cevaplanmasına lüzum 
görmüyoruz. Çünkü, bu maddeleri savunan durum
dasınız. «Benimsiyor mu, benimsemiyor mu?» Müm
kün değil tersini düşünmek. 

Diğer soru için, (Önemlisi budur) «Bu yönetme
lik veya tüzüğü ne zaman çıkarabilecekler?» derler; 
bir düşünceniz var mıdır?. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, 

Tüzük çalışmaları, Senato Yüce Komisyonunda 
bu Yasa tasarısı görüşüldüğünde Maliye Bakanlığı 
ile Yerel Yönetim Bakanlığı uzmanları tarafından 
başlamıştır. Yasanın bugün yürürlüğe girmesi halin
de, en geç bir hafta içinde (Ki, o zamana kadar iş
lem yapılmayacaktır) tüzük, en azından üzerinde ko
nuşulmuş olan konulara açıklık getirecek şeklîyle 
yürürlüğe girmiş olacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzük Danış-
taydan geçer. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tüzük mü, yönetme
lik mi? Önemli bir husus da efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Yönetmelik efendim. 

Sayın Başkanım, 
Bir hususu bilgi olarak arz etmek istiyorum izin 

verirseniz. Değerli üyelerin, «Bir şeyi tüzükle düzen
lemenin teminatı nedir?»... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yönetmelik. 
BAŞKAN — «Yönetmelik» efendim, belli olu

yor. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Özür dilerim. 

A. METİN TAŞ (Aydın) — 20 günlük mü, bir 
haftalık mı? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz buyurun Sa
yın Bakan. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — «Yönetmelikle düzenlemenin 
bir teminatı var mıdır? Siyasi iktidar bunu sık sık 
kullanmaz mı?» buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, 
Vergi hukukunuza azıcık emeği geçen bir arka

daşınız olarak bir bilgiyi arz etmek istiyorum. Şu an
da yürüyen Emlak Vergisi Yasasına göre, mükellefin 
beyan ettiği Emlak Vergisi değerine idare itiraz ede
bilir ve yeniden değerlendirmeye gidebilir. Bu değe
rin; yani rayiç bedel takdirinin nasıl yapılacağı, Em
lak Vergisi Yasasında hükme bağlanmamış, bir De
ğerlendirme Tüzüğüne bırakılmış. Bugün tahsil, etti
ğimiz Emlak Vergisinin % 80'i ihtilaflı olarak tahsil 
edilir ve bu Tüzük hükümlerine göre değerlendirile
rek yapılır. Kim yapar bu değerlendirmeyi biliyor 
musunuz arkadaşlarım?.. Vergi Dairesinin tayin ede
ceği iki kontrol memuru, dilerse bilirkişi dinlemek 
suretiyle, «Yola 10 metre uzakta, bir yüzünde taş 
var, diğer yüzünde tahta var.» diye takdir eder ve 
hepimiz, (Ben de dahil) mülkü olan herkes, konutu 
olan herkes Emlak Vergisini böyle öder arkadaşla
rın^ 

Şimdi yürüyen yasa demetlerinizin içerisinde ver
ginin matrahını tayin edecek yetkiyi bile verdiğiniz, 
yaşayan bir vergi var arkadaşlarım; Emlak Vergisi 
var. Bunu siyasi iktidara emanet etmişsiniz ve (Bu 
iktidara de geçmiş iktidarlardan miras kalan bir ya
sa bu.) hiç kimse de istismar etmeyi düşünmemiş; 
ama «Bu tüzük istismar edilir mi?» diye düşünüyo
ruz. Arz ediyorum, düşünmeyiniz. Ana bir Yasa var, 
işleyen bir Emlak Vergisi Yasası var ve değerlemenin 
nasıl yapılacağı bir tüzükle düzenlenmiş. Emlak Ver
gisinin % 90'ı ihtilaflı alınır ve bu tüzükle değerlene
rek alınır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunda yadırganacak bir şey yoktur. 40 - 50ı mad

delik tüzük, yönetmelik hükümlerini bir yasanın içi
ne sokmak, zaten yasa tekniğine aykırıdır. Elbette, 
bu düzenlemelere gereksinim vardır, hukukun kural
ları, gelenekleri içindedir efendim, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Demirtaş, buyurunuz efendim. 

113 — 
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MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın 
Başkan; 

Delaletinizle Sayın Bakandan şunu sormak isti
yorum: Bir bölgede; farzımahal eski imar planında 
beş kat verilmişse, vatandaşın maddi imkânları bu 
kata elverip, bir konut yapmışsa, bu Kanun yürürlü
ğe girerse beş katı iptal ettiği zaman yaptığı dört ka
tın değerlendirme vergisine tabi olacak mı, olmaya
cak mı?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Tabii efendim arz ettim, ce
vapladım. Fiilen yapma izni aldığı zaman, katı bitir
memiş olsa bile inşaata başlama ruhsatı aldığı za
man bu... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Efendim, 
müktesep bir hakkı vardır. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Hayır efendim; yanlış anla
dım soruyu o zaman. Yanlış anladım. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Evvelce 
verilen beş kat hakkı vardır. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Beş kata kadar hiç bir değer
lenme vergisi vermeyecek, yeni rejim yedi kat yapı
yorsa iki kat için verecek efendim. 

BAŞKAN — Tabii değer artışı ifade ediyor Sa
yın Demirtaş. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bir so
ru sormak istiyorum efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Bakan sualime 
cevap verin. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, bir soru mu sor
mak istediniz efendim?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Efendim kaçın
cı kez soruyorlar?.. 

BAŞKAN — Efendim, saat 12.00'ye kadar vakti
miz var, Sayın Kocaman. İzin verin, beraber konuşu
yoruz ve bu iş 12,00'de biter. Buyurun Sayın Demir 
Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan; 

Ben sorumu sorarken lazım gelen izahatı vermiş
tim; fakat şunu öğrenmek istiyorum : 

Sayın Başkanım; 
Sayın Bakanın yönetmelik çıkaracağından bahset

ti. Emlak Vergisi Kanununda bazı noktaları açıkla
yıcı yönetmeliklerin mevcut olduğunu söylediler. 

Sayın Başkan; 

— İ 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Anladım efendim. «Yönetme
lik yerine daha güvence altında bulundurabilecek bir 
yasa yolu veya yasa geleneği düşünülsün, tüzük dü
şünülsün» diyorlar. Şüphesiz, bu aydınlatmadan ya
rarlanarak tüzük düşünürüz efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bir 
sualime cevap verilmedi. 

• BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalış. 
Sayın Köker bir şey mi söylediniz efendim?... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Bakan be
nim sualime cevap vermedi. 

BAŞKAN — İzin verirseniz arkadaşımla konu
şuyorum, sonra size gelecek. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben de söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi acele etmeyin efendim, evvela 
sayın üyelerin sorularını bitirelim. Buyurun efen
dim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Benim sualime Sa
yın Bakan cevap vermedi. Bu değerlendirme resmi 
ile ilgili maddenin fıkralarının sonlarında «Tabidir, 
müstesnadır, sayılır, göze^lir, karşılanır, indirilir» 
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Bizim, burada, «Anlamadık» dediğimiz husus, 
esasa taalluk eden şeklidir. Sayın Kadri Kaplan ve 
diğer soru soran konuşmacılar ise, esasa müteallik 
olan şeylerdir ve burada Sayın Kaplan'ın vermiş ol
duğu aydınlatıcı cevaplar da, halkın yararına olacak 
cevaplardır. Yani, Sayın Bakan da, «Ben, yönetme
liklerle sizin, halkın zararına olarak ifade ettiğiniz 
hususları dileriz ki, ben de yönetmeliklerle halka za
rar vermeyecek şekilde tanzim etmek çabasındayız.» 
Demek ki, mevzubahis olan husus, her iki tarafta 
da halkın yararıdır. 

Sayın Başkanım; 
Tefsire taallûk eden bir konuyu görüşüyoruz ve 

Sayın Bakan da İsrarla yönetmeliklerin üzerinde du
ruyor. Bendeniz, tekrar sorumu şu şekle dönüştürü
yorum: Yönetmelik, bu Hükümet tarafından halkın 
yararına şeklinde tanzim edilecek ise de, bundan sonra 
gelen hükümetler, yönetmelik değiştirme durumunda 
olduklarına göre, kendi düşünce kavramının dışında 
bir yönetmelik çıkarabilirler. O halde; bir tüzük 
hükmüyle; yani Danıştay güvencesiyle bunu tüzük
lerle yapmak halkın menfaatine değil midir?... Sayın 
Bakan bir tüzük düşünmüyorlar mı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Anlaşıldı değil mi 
efendim. «Yönetmelik yerine, acaba tüzük düşünmez
ler mi?» dediler. 
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gibi, yoruma mahal vermeyecek şekilde emredici hü- | 
kümler var. Yorum tamamen yargıya aittir. Sayın j 
Bakanın bu madde ile vermiş olduğu beyanlarla bu 
madde metni arasında büyük çelişki var. 

Sayın Bakanın beyanları bu maddenin açıklama
sı mıdır, yoksa 11 nci maddenin (c) fıkrası gereğin
ce, çıkarmayı düşündükleri yönetmelikteki tanzim 
etmek istedikleri hususlar mıdır, yoksa bu maddenin 
açıklaması mıdır?... 

Bu hususların açıklamasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan anlaşıldı değil mi?... 

«Bu maddenin açıklaması mı, yoksa yönetmelikle 
getirecekleri hususları mı ifade ediyorlar?» diyor; 
ifade ettiniz onu^ 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim, ben arz ettim. Sa
yın Başkanım, bana göre şunun yorumlanacak işle
mez yanı yoktur. Varsa ki, öyle anlıyorum tereddüt
leri var Sayın Genel Kurulun, biz bu ışıklandırma- I 
nın, anlatmanın doğrultusunda 11 nci maddenin yet
kisine dayanarak buna kesinlik bir tüzükle kazan
dırırız diyorum efendim; bu kadar. 1 

Yorumu neyi yaptığım söylenemez ki efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Şimdi Sayın Başka
nım, müsaade buyurun. Sayın Bakanın cevabı değil 
bu madde. 

BAŞKAN — Efendim, geniş ifade etti, Sayın Ça- I 
l.ş. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sorduğun so
runun cevabını aldın, beğenmiyorsan oy vermezsin. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun ben I 
söylüyorum. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Başkanla konu
şuyor sana ne oluyor?... 

Sayın Başkanım buna ne oluyor?... I 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun biz çö

züyoruz. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Genel Kurulu 

rahat bırakın arkadaşım. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kocaman, bir da- I 

kika. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Genel Kurulu 

rahat bırakın. Soru sorulur cevabı alınır, itiraz edi- I 
lir; karşılıklı görüşülmez. Beğenmiyorsan oy vermez
sin; usul öyle.: I 

BAŞKAN — Sayın Kocaman... Sayın Kocaman... 
Sayın Kocaman o müdahale hakkı bana ait efendim, I 
izin verin.. J 

I CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkanım, 
| buna ne oluyor?... 

BAŞKAN — Söylüyorum efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Grup Başkanve-

kili olacaksın, karşılıklı görüşülmez. 
BAŞKAN —• Saym Kocaman, o müdahale hakkı 

bana ait bırakın efendim. O bana ait bir müdahale 
hakkı izin verin. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başka
nım rica ediyorum, mahalle kahvesi... 

BAŞKAN — Tamam efendim, çözüyoruz. Sonu
na geliyoruz sabretmiyorsunuz efendim. 

I Buyurun Sayın Çalış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Benim sualime Sayın 

Bakan cevap vermediler. Sayın Bakanın verdiği iza
hat bu maddenin açıklaması mıdır, yoksa 11 nci mad
denin (c) fıkrasına göre getirmeyi düşündükleri yö
netmelik veya tebliğin açıklaması mıdır?... Bunun 

i aydınlatılmasını istiyorum. Çünkü, kendi beyanları 
ile madde metni arasında büyük çelişki vardır. 

BAŞKAN — «11 nci maddeye göre yapacağımız 
tüzük veya yönetmeliğin değişikliğini ifade ediyorum» 
diyorlar efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — O maddenin açıkla
ması değil. 

BAŞKAN —- Zabıtlara öyle geçti efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır, o maddenin 
açıklaması değil. 

I BAŞKAN — Bu maddeyle irtibatlı, öyle geçti 
efendim. 

I Sayın Türkay'ın önergesi... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim, teyiden arz ediyo
rum. Evet, açıklaması değildir, açıktır bu madde. 

I BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan ben cevap ver
dim, sormaya lüzum görmedim efendim. 

Sayın Türkay, sorunuzu okuyorum efendim. 
I «16 nci maddenin (e) bendi değerlendirme resmi 

tamamen ödenmedikçe taşınmaz malın satışı yapıla-
I maz, üzerinde ayni hak tesis edilemez hükmünü ge

tirmektedir. 
Amme alacaklarının tahsil şekli yasalarda belli ol-

I duğu halde bu hüküm Anayasanın mülkiyet hakkı 
I hükümlerini tahdit mahiyetinde değil midir?» diye 
I de bir soru var efendim. Bu soruya da cevap verin 

ve bitiyor Sayın Bakanım. 
I YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
| DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım; 
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Yasanın tümü üzerindeki görüşmeler sırasında du
rumu arz etmiştim. Usul yasası değil, esas yasalar
da; yani vergiyi doğuran olayı tarif eden ve matra
hı tarif eden anavergilerimizde buna ait hükümlerin 
var olduğunu arz etmiştim. 

Örneklerden bir tanesi Emlâk Vergisidir. Yürüyen 
yasa, «Mükellefi tarafından Emlâk Vergisi tamamen 
ödenmedikçe, bu emlâkin devri, satışı ve üzerinde 
ayni tesisi yapılamaz, tapuya tescil yapılamaz» der. 

Aynı şekilde, Varaset İntikal Vergisi Yasası da 
aynı hükmü getirmiştir. Anayasamız anayasal görev 
olan vergi ile anayasal hak olan mülkiyet hakkı ara
sında bir ayrım yapmamıştır. O nedenle teminat al
tına aldığı hak da anayasal bir haktır; Anayasaya 
aykırılık yoktur. Veraset İntikal Vergisinin mükellef
leri de bu vergiyi ödemedikçe gayri menkulü sata
mazlar, üzerinde hiçbir ayni hak tesis edemezler, tes
cil yaptıramazlar./ 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, bu madde üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmış. Önergeler var, önergeleri okutuyo
rum efendim.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. ; 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkanım, 
bizim söz hakkımız yok mu? Sual sorma hakkı ver
miyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Köker, lütfen konuşmalarınız
da daha dikkatli olmanın yolunu seçelim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hayır bana söz 
hakkı vermiyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Bana soru soracağınızdan bahse İti
niz. Herhalde dışarıda görüşeceğimiz anlamını taşı
dım. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hayır burada soru
yorum. 

BAŞKAN — Bana ne soracaksınız efendim? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Tutumunuz hakkın
da soracağım. 

Saym Bakan, orada kürsüde cevap verecek kaabi-
liyete bir arkadaşımız olarak... 

BAŞKAN — Köker, lütfen, ayağa kalkın da ko
nuşun Divana karşı efeadim, buyurun. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Bakan kür
süde, suallere cevap verecek durumda bulundukları 
halde, zatıâliniz niye müdahil oluyorsunuz? Saym 
Bakan sualleri tercüme ©dip, ondan sonra sual sa

hiplerine Sayın Balkanın cevaplarını tercüme ediyor
sunuz? 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Soru Başkana 
sorulur. 

BAŞKAN — Yanlış anlamışınız Köker; buyurun, 
teşekkür ederim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Zatâliniz uzatıyor
sunuz görüşmeleri, soruları. 

BAŞKAN — Yanlış anlamışsınız, teşekkür ede
rim. O kadar. Buyurun efendim, soruyu okuyun. 

Başkanlığa 
Yürürlükte bulunan 5237 sayılı Kanunda değer

lendirme resmine ait hükümler mevcuttur. Bu resim
le ilgili madde vergi adaleti, vergi tekniği bakımından 
ihtiyaçlara uygundur. Değiştirilmesi için ciddi bir 
neden de gösterilmemiştir. 

Değişiklik teklifi ise büyük huzursuzluklara ve 
suiistimallere yol açacak hükümlerle doludur. 

Vergi tekniği bakımından da sakıncalı hükümleri 
kapsamaktadır. Bu ve şifahen arz ettiğim nedenlerle 
teklifin 3 nsü maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ederim. 

Van 
Fer id Melen 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Diğer önerge
leri de okutayım Sayın Melen. Çünkü, aynı mahiyet
te olanlar var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasayı değiştirmek 

isteyen Kanun teklifinin 3 ncü maddesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Balıkeıir 
Cahit Dalokay Sıtkı Yırcalı 

Kastamonu Ankara 
Müriif İslâmoğlu Atıf Benderlioğlu 

Gerekçe : 
5237 sayılı Yasanın 16 ncı maddesi kâfi hüküm 

taşımakta olduğundan ve getirilmek istenen değişik
likle fevkalade adaletsiz olduğundan, hatta kıymet-
lendirici sebepler fiilen tahakkuk etmediği halde bile 
vergi isteyen bir tutumda olduğundan, sonuç olarak 
toplumdaki huzursuzluğu artırıcı yönde hükümler ih
tiva ettiğinden, iş bu önergenin verilmek zorunluğu 
duyulmuştur. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var; okutturuyo
rum. 

116 — 
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Sayın Başkanlığa 
Teklifin 3 ncü maddesiyle tadil olunan 5237 sayılı 

Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdald (f) fıkrasının ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Kars İzmir 
Ziya Ayrım Münir Daldal 

Ankara Manisa 
Yiğit Köker Oral Karaosmanoğlu 

Oıdu 
Ata Bodur 

(f) Bu madde hükümleri 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun 8 nci maddesinin ikinci fıkrası hük
müne tabi olan mükellefler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dalokay, vermiş olduğunuz önerge, Sayın 

Ferid Melen'in önergesiyle aynı mahiyeMe. İkisi de 
«3 ncü maddenlin çıkartılmasını» istiyor. Katılıyor 
musunuz efendim?.. 

CAHÎT DALOKAY (Elazığ) — Katılıyorum efen
dim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkanım usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (ktanbul) — Bu 
metinden çıkarılmak isteğini kap<sayaln önergeler İç
tüzüğe rykırıdır. Bunlar işleme konulamaz. Bir Ka
nunun maldidesinin metinden çıkarılması iotenikmer. 
Ancak, maddeden bir fıkranın, bir cümlenin çıkarıl
ması isıtenebilir. Çünkü uygulama yanlıştır ve yanlış
lık bir de sorun ortaya çıkartıyor. Metinden çıkarıl
mamasına karar verildiği halde, madde oylaimaıya ko
nulduğu zaman, madde reddedilirse, bidayette metin
de kalması kabul edilen bir maddenin sonradan ka
bul edlilmernîesii gibi bir çelişki ortaya çıkıyor. 

Zaten 133 ncü maddede, ancak kanunun madde
cinin içinden bir metnin çıkarılması gerektiğini gös
termektedir. 113 ncü maddenin birinci fıkrası «Öner
geler verilmişse evvela çıkarılmaları 'isteyenler, sonra 
değiştirilmeye taalluk edenler, en sonra ilave isteyenler 
oya konur.» deniyor ve hemen ikinci fıkrası «Her 
madde kabul veya redddlündukça» o halde madde
den çıkarılması istenen metin anlamına gelir. Bu ba
lamdan bunlar işleme konulamaz. 

Kaldı ki, şu da vardır. Değiştirge önergeleri de 
var. Bir maddenin son şekli, kabulü veya reddi ancak 
değiştirge önergeleri işleme konulup, madde değişti
rilip, değiştirilmediği belli olduktan sonra kabul edi
lir ya da reddedilir. Değiştirge ötaerge'eri üzerine iş

lem yapılmadan bu haliyle çıkarılması isteniyor. De
ğiştirmeden donra belki çıkarılmayacaktır, çıkarılması 
istenemeyeeek'tir. O itibarla işleme konulmamasını ta-
l.p ei 'yarum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çıkarma en ak-
sidkv 

BAŞKAN — Teşekkür edeıim Sayın Esatoğlu. 
Say^n Esaıtoğlu, Divanın görüşü tamamen zatıâli-

nizin görüşünün karşısında ve yılların uygulaması da 
sizin görüşünüzün karşısınldadır. Değil bir maddeyi 
çıkartmak, bu Genel Kurul tüm yasayı bile elden 
Çil'eai Imak hakkına sahiptir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Ben ifade ediyorum efendim; sizi 
dinledim. 

Çevirmek hakkını sahiptir ve o -maddeyi dilediği 
gibi tasarruf etme yetkisi de Yüce Genel Kurulun
dur. 

Uygulamamıza devam ediyoruz. Sizin bu görüşü
nüz zabıtlara geçmiştir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — O 
halde usul müzakeresi açmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; zabıtlara geçmiş
tir. Böylece kalıyoruz; çünkü biraz süremiz daraldı; 
uygulamamıza devam edeceğiz efendim. 

Sayın Daîokıaıy, Sayın Melen'in önergesine katılı
yor musunuz efendim.?! 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Katılıyoruz efe.ı-
dim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, Sayın Dalblkay eiz'n 
önergenize katıldılar; maddenin çıkartılmasmı feteyen 
önergedir efendim. 

Önergenizi açıklamak işitiyor musunuz? 
FERİD MELEN (Van) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Verdiğim önergeyle Yüce Senatoya şunu arz edi
yorum: Halen yürürlükte olan Belediye Gelirleri Ka
nunumuzda değerlendirme resmine ait bir hüküm 
mevcuttur ve uzun yıllardan beri tatbikat görmüştür. 
Benim kanaatime göre eksiği de yoktur ve prensip
lere de uygundur. Belediyenin yapacağı hizmetler so
nunda bir değer artışı olursa onun vergilendirilmesi 
doğru olur. Bu nedenle mevcut hükmün devamında 
yarar vardır. Yeni gelen hüküm ise, büsbütün memle
kette büyük huzursuzluk yaratacak mahiyette bir hü-
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kümdür. Maddenin bu nedenle çıkarılması, c-'ki hük
mün tatbikatına devam edilmesinin sağlanmasını rica 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Nedir bu yeni getirilen maddenin yaratacağı hu

zursuzluklar?.. Bunu madde üzerimde yaptığını kokuş
mada etraflıca arz ettim. Bunları tekrar ederek zama* 
nınızı almak istemiyorum. Bu maddede hey şeyden 
evvel büyük boşluklar var. Çünkü, bir müûiaık'M ver
gi mahiyetindedir. Bir verginin, mevzuu, matrahı, 
mükellefi vesairesi gibi, vergi tekniği 'bakımımdan bir
çok hükümleri ihtiva ötmesi lazım:. Bu makMede bu 
ihükürnlerin bir kısmı yok. Sayın Bakan, «Biz 11 inci 
maddenin (C) bendine göre istediğimiz yetkiyle bu 
boşlukları dolduracağız; yönetmelikler yapacağız, bu 
'yönetmeliklerle arkadaşların üzerinde durduğu boşluk
ları dolduracağız» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yönetmeliklerle ne yapılabilir ne yapılamaz. Hu

kukçu arkadaşlarımız, Anayasacı arkadaşlarımız var 
bu Senatoda. Elbette iyi bilirler. Ben yarım hukuk
çuyum; hata edersem kusurumu bağışlarsınız; ama 
buna rağmen görüşlerimi açıklamak da istiyorum. 

Evvela bu 11 nci maddede alınan, alınmak iste
nen yetki nedir? 11 nci maddenin (C) bendinde ay
nen şöyle diyor : 

«Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığının 
da görüşünü alarak, bu kanunla yeniden düzenlenen 
veya değişiklik yapılan vergi, resim ve harçlarla ilgili 
olarak, vergilemede güvenliği ve basitliği sağlamak 
amacı ile...» Bu düzenlemenin amacı, güvenliği sağ
lamak basitliği sağlamak. «... tarh, tahakkuk ve tah
sil usulleri de dahil olmak üzere, gerekli düzenleme-
ri yapmaya ve önlemleri almaya yetkilidir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bundan önceki madde, yani kara taşıtları vergi

sine ait madde ile bu maddede işaret ettiği boşluk
ların hepsini bu yetkiyle doldurmaya imkân var mı, 
yok mu? 

İzin verirseniz Anayasayı tetkik edelim. Bu yö
netmelikle ne yapabilirler, ne yapamazlar? Bunu bi
ze Anayasamızdaki hükümler gösterecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 61 nci maddesini okuyorum. 
«Madde 61. ... Vergi, resim ve harçlar ve benzeri 

mali yükümler ancak kanunla konulur...» Binaena
leyh, bir yükümlülük koyacaksa, bu düzenlemede 
yeni bir mükellefiyet getirecekse, faraza defter tut
ma mecburiyeti, beyanname verme mecburiyeti, fa

tura muhafaza etme mecburiyeti gibi bir yükümlü
lük getirecekse bu, kanunla olur. Yönetmelikle ola
maz. «... Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı had
ler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şar
tıyla, vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisna -
larıyla nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde deği
şiklik yapmaya, Bakanlar Kurulu yetkili kılınabilir.» 
Maliye Bakanı değil. 

Binaenaleyh, Sayın Bakanın bu kanuna dayanan 
yetkiye göre Maliye Bakanlığının çıkaracağı yönet
melikle bir istisna yaratılamaz. Biraz önce Sayın Ba
kan bir misal verdi, dedi ki, «Bir kat mülkiyetinin 
çoğaltılması halinde o binadan durduğu yerde eğer 
kat ilave etmiyorsa vergi alınmayacaktır» Ne vakit 
alınacak? Kat ilave ettiği takdirde. Bu, yeni bir hü
kümdür. Halbuki, metin otomatikman, eğer vergi 
değerinde yükselme olmuşsa vergi mevzuuna giriyor. 
Yönetmelikle bir bakanlık bu otomatik hükmü orta
dan kaldıramaz. Yani vergi mevzuunu daraltamaz 
ve de yapamaz. 

Anayasamızın bir diğer maddesi, 64 ncü madde : 
«... Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 

bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetler ile 
dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödev
ler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. 
Anayasa Mahkemesi, bu kararnamelerin Anayasaya 
uygunluğunu da denetler.» 

Bakın bu vergi hükmü, bahsedilen üçüncü kısım
dadır. Anayasamız, bir kanun kuvvetindeki kararna
meyle dahi bunun düzenlenemeyeceğini hükme bağ
lamıştır ve böyle olunca yönetmelikle Sayın Bakan 
nasıl bunları düzenler? Nasıl mükellefiyetler koyar? 
Nasıl yükümlülükler koyar? Nasıl muafiyetler ko
yar? Nasıl mecburiyetler koyar? Sarahatan Anayasa
ya aykırı olmaz mı? 

Yönetmelikler neyi ihtiva edebilir? Anayasamızın 
113 ncü maddesi : 

«Bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uy
gulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olma
mak şartıyla» yani kanuna aykırı olmamak şartıyla, 
yeni bir hüküm ihtiva etmemek şartıyla «Yönetmelik
ler çıkarabilirler» yönetmeliğe de ancak bunlar gire
bilir. Anayasamızın bu maddesine göre. 

Böyle olunca, Sayın Bakan, «Bütün bu eksiklik
leri yönetmelikle yapacağım» diyemez. Hele «yorum 
yapacağım» hiç diyemez. Anayasamız yorum mües
sesesini kaldırmıştır. Meclislere dahi vermemiştir. 
Kanunlar, Medeni Kanunumuzdaki tarifine göre laf-
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zıyla, ruhuyla tatbik edilir. Ancak, hâkimler içtihat 
yapabilirler. Yoksa Sayın Bakan bir yorum dahi yap
maması lazımgelir. Benim hukuk anlayışıma göre, 
başında da söyledim. Belki tam hukukçu değilim, 
hukukçu arkadaşlar bunu daha iyi açıklarlar bu ko
nuyu. Bu nedenlerle ben, bu kanunun eksikliklerinin 
yönetmelikle düzeltilemeyeceğini ve bu nedenle bu 
maddelerin, bilhassa bu iki maddenin uygulama ka
biliyeti olmadığı kanaatindeyim. 

Bundan dolayı, ikinci maddenin aleyhinde oy ver
dim ve bunun da metinden çıkarılmasını istiyorum. 
Metinden çıkarılmasıyla değerlendirme resmi orta
dan kalkmaz. Konuşmamın başında da arz ettiğim 
gibi, kanunumuzda esasen böyle bir resim vardır ve 
buna nazaran da çok mükemmeldir. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Önergeyi, Komisyon ve Hükümet dinlediler. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 

efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 
musunuz efendim? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Hükümet ve Komis
yon önergeye katılmadılar. Ancak, bu arada oylama
ya koymadan önce 10 sayın üyenin imzasıyla bu 
önergeler için ad okunmak suretiyle oylama yapıl
ması teklif edilmiştir. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Değişiklik önergelerinin içtüzük gereğince ad 

okunmak suretiyle oylanmasını arz ve teklif ederiz. 
Manisa: Aydın 

Oral Karaosmanoğlu Ahmet Metin Taş 
Kahıramanmaraş Gaziantep 

Adnan Karaküçük Mehmet Kılıç 

Ankaraı Trabzon 
Yigi/t Kölker Ahmet İhsan BMnoioğlu 

İstanbul Bilecik 
Erdoğan Adalı Mehmet Erdem 

Zonguldak Trabzîon 
Ahmet Demir Yüce Ahmet Cemil Kara 

Afyonkaraıhisar Kocael 
Kâzım Karaağaçıoğlu Lütfi Tokoğlu 

Afyonıkaraihıiısar 
Ahmet Karayiğit 

Konya 
Muzaffer Demirtaş 

Çanfkiirı 
Gürhan Titrek 

Kars! 
Y. Zi'ya Ayrım 

BAŞKAN — Önergede ismi bulunan sayın üye-
ievh burada olup olmadıklarını öğrenmek için isim
lerini okutuyorum: 

Sayın Oral Karaosmanoğiu?... Buradalar. 
Sayım; Ahmet Metin Taş?... Buradalar. 
Sayın Adnan Karaküçük?.. Buradalar. 
Sayvn Mehmet Kılıç?.. Buradalar. 
Sayın Yiğit Köker?.. Buradalar.; 
Sayın Airimet İhsan Birincioğlu?.. Buradalar. 
Sayın Erdoğan Adalı?.... Buradalar. 
Sayın Mehmet Erdem?.. Buradalar. 
Sayın Ahmet Demir Yüce?... Buradalar. 
Sayın Ahmet Cemil Kara?... Buradalar. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıioğlu?.. Buradalar. 
Sayın Lütfi Tokoğlu?.. Buradalar. 
.Sayım Ahmet Karayıiğt?.. Buradalar. 
Sayın Gürhan Titrek?.. Buradalar. 
Sayın Muzaffer Demirtaş?.., Buradalar. 
Sayın Ziya. Ayrım?... Buradalar. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
lütfen önerge sahipleri tavziih 'buyursunlar; hangi 
Öiiergen'in ad okunmak suretiyle açık oylama yapıl
masını is'ted/klerini belirtsinler. Her aylama müstakil 
bir işlemdir, foepisi için ayrı ayrı isteyebilirler, tamam 
haklarıdır; ama bütün önergelerin hepsi demek sure
tiyle oylama istenemez; hepsi için olmaz. Lütfen tav-
zOh 'buyursunlar. 

BAŞKAN — Sayın Kocamam, ben ifade cd.yirn. 
Önerge iki tane idi bu maddemin tekliften çıkarılma
sını isteyen ve birleştirdik tek önerge oldu. Değerli 
arkadaşlarımın görüşü, «Bu önergeler» derken, şimdi 
ilk oylayacağımızı, böyle talep ediyorlar. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Öyleyse tamam, 
ben diğer önergeler zannettim. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim?.. Öyle anla
şıldı zaten, biz de öyle anladık. 

Şimdi ad okunmak suretiyle -şu -okunan ve mad
denin metinden çıkarılmasını isteyen önergeyi oyla-
rızıma sunuyorum: Kafbul edenler «Kabul» diyecek 
reddedenler «Ret» diyecek, çekinser olanlar da 'bu 
f killerini ifade edecekler. 

Ben de tekrarlayacağım efendim. 
Ad okumak suretiyle açık oylamaya geçiyoruz. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin Abadan - Una t' 

tan başlanarak oylar toplandı) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, oylama sonuçlarını 
bildiriyorum: Maddenin, tekliften çıkarılmasını ön
gören önergenin oylamasına 162 sayın üye katılmış; 
75 kabul, 85 ret ve 2 çekinser oy verilmek suretiyle, 
önerge reddolunmuştur efendim. 

Aynı madde için diğer bir önerge var; (f) fıkra
sının ilâvesini isteyen önerge, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin 3 ncü maddesi ile tadil olunan 5237 sa

yılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki (f) fıkrası
nın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Kars 
M. Münir Daldal Y. Ziya Ayrım 

Ankara Ordu 
Yiğit Köker Atâ Bodur 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

F. Bu madde hükümleri 1319 sayılı Emlak Ver
gisi Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası hük
müne tabi olan mükellefler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dînledmiz. Öner
ge sahiplerinden izah etmek isteyen sayın üye?.. Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet ve Komisyon bu önergeye katılmıyor

lar efendim. Önergenin dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, teklifin 3 ncü ve esas Yasanın 16 
ncı maddesi olan görüşmelere başlarken okuduğu
muz maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
okunduğu şekli ile kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4'ü okutuyorum efendim. 
Madde 4. Aynı Kanunun 19 ncu maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 19. A) Küçük Deniz Nakil Vasıtaları 

Resmi : 
Belediye sınırları içindeki limanlarda, göl ve ne

hirlerde kullanılan ve belediye içindeki liman daire
sine kayıtlı olan yat ve kotralardan 5 000 ila 25 000 
•lira; her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel 

teknelerden 500 ila 5 OOO lira arasında, küçük de-
| ndz nakil vasıtaları resmi alının 
i B) Liman İşgal Resmi : 

Belediye sınırları içindeki limanlarda boş veya 
yüklü olarak durup, denizi veyahut göl ve nehirleri 
işgal eden veyahut depo vesair surette kullanılan her 
türlü deniz nakil vasıtalarından (istimbot, motorbot, 
mavna, salapurya, her nevi kayık, duba, balıkçı tek
neleri gibi küçük deniz nakil vasıtaları hariç) rüsum 
tonilato başına günlüğü 15 ila 1 500 kuruş arasında 
liman işgal resmi alınır. 

(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimler liman dai
resince tahsil olunarak ilgili belediyeye verilir. Be-

I lediyeler isterlerse bu resmi doğrudan doğruya tahsil 
I etmeye yetkilidir. 
I BAŞKAN — Efendim, 4 ncü maddeyi dinlediniz. 

Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Söz istiyo-
I rum efendim. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Özmurncu. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş-
I kan, değerli senatörler; 
I Ben bu madde üzerinde tek bir konu üzerinde 
I durmak istiyorum. Liman işgal resminde, limanda 
I hangi vasıta olursa olsun, bunlardan işgal resmi alı-
I nacağı belirtilmektedir. 
I Silahlı Kuvvetlere ait olan gemilerde limanlarda 
I durduğuna göre, bu maddeye göre, Silahlı Kuvvetler 

gemilerinden de işgal resmi alınacaktır. Bu hususta 
I bir açıklık yoktur maddede. 
I Biliyorum, Sayın Bakan yine buna cevap vermek 
I için çıkacaklar; 11 nci maddenin (c) fıkrasına daya-
I narak, «Yönetmelikte biz bunu açıklayacağız», diye-
I çeklerdir. Bu husus açık değildir. Silahlı Kuvvetler 
I gemileri nerede olursa olsun, oranın belediyelerince 
I bu gemilerden de işgal resmi alınacaktır. Bu durumu 
I açıklamak üzere söz aldım. 
I Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
I Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
I Hükümet ve Komisyon söz istiyorlar mı efen

dim?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
I DEMİR (Sivas Milletvekili) — Müsaadenizle Sayın 
I Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, de-
I ğerli arkadaşlarım; 
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Yasanın bu maddesi 18 . 4 . 1968'de Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş idi: asıl yasasındaki 
madde. Tek sebep; burada, resmin alt ve üst sınır
ları belli olmadığı için idi. Biz sadece o gerekçeyi, o 
durumu düzeltmek için bu madde metnini kaleme 
aldık. Zaten yasanın gerekçesinde de, sırf asgari ve 
azami hadleri düzenlemek için bu maddenin düzen
lendiği belli edilmiştir, açıklanmıştır. Bu nedenle, 
madde metni içerisinde de, ticari amaçla gemilerin 
kastedildiği anlaşılmaktadır. Biz böyle anlıyoruz, 
içindeki durum da budur. Dün de olduğu gibi, iptal
den önce olduğu şekli vermek istiyoruz. Bir farkla; 
asgari ve azami haddi göstermek için. Düzenleme 
bunun için getirilmiştir; böyle anlıyoruz ve ticari ge
miler dışındakiler buna dahil değildir, arz ederiz. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özmumcu. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baka
nın anladığına göre, sadece ticari amaçlı gemiler ve 
dieniz vasıtaları kastedilmiştir. Burada açık değildir. 
Bu kanun çıktığı anda Silahlı Kuvvetlere ait bütün 
gemilerden liman işgal harcı alınacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, kesin ola
rak cevaplayın efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla)' — Kesin söylüyorum alınmıya-
caktır. Çünkü gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin 
iptal nedenlerini düzeltmek için madde düzenlenmiş
tir, gerekçede açıktır efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — .Buyurun Sayın Köker, konuşurken 

Lütfen ayağa kalkar mısınız? 
YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, Bütçe oyla
ması varmış, beni Meclisten istiyorlar. Biraz sonra 
cevaplayabilir miyim acaba?.. 

BAŞKAN — Soru soruyorlar efendim, mümkün 
değil. 

Buyurun Sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

Dördüncü Beş yıllık Kalkınma Planına bağlı olarak 
Hükümet karayolu taşımacılığına karşı, denizyolu 
ve demiryolu nakliyatının özendirileceğine dair bir 
anatedbir geıtitfrniş bulurımalkıtadır. Görüşmekte ol
duğumuz bu maddenin (B) fıkrasıyla Hükümetin 
Dördüncü Beş yıllık Kalkınma Planında getirmiş ol-
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duğu deniz nakliyatının özendirilmesi tedbiri, çelişi
yor mu çelişmiyor mu?.. Bu birinci sualim. 

İkinci sualim : 
Herhangi bir gemi limanlara girdiği takdirde 

yük boşaltmak veya yük almak için, 10 bin tonluk 
bir gemi günde 150 bin lira ödeyeceğine göre; bunun 
tahmil tahliyesi de günde 150 bin lira civarında bir 
belediye resmi ödemesini gerektireceğine göre, dış ti
caretimiz bakımından bu (B) fıkrası hükmü sakın
calı mıdır değil midir?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Diğer bir husus da, yeni geliştirmekte olduğumuz 
havuz ve döklama tesisleri, yanti tersaneleri, bu mad
de etkileyecek midir, etlMem-iyecek midir?.. Çünkü, 
tersaneye tamir için giren gemilerden de bu işgal 
resminin alınması gerekecektir. 

Bu hususta Sayın Bakan'ın düşüncelerini öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tamamen efendim, teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan; kısa kısa cevap verebilir

siniz. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım; 

Bu liman işgal resmi, yeni bir resim değil. İptal 
edilmiş olan resmin yeniden düzenlenmesidir. O ne
denle, karayolculuğuyla rekabet yapılıp yapılmıyor 
kıyaslaması, bu harç yürür iken dikkate alınmış olan 
yeni bir vergi olmadığı için de, bir yük değildir. 
Sadece, Anayasaya uygun yeni bir düzenlemedir. 
Eğer yeni bir yük olsaydı, bir şeyin özendirilmesine 
etkili olur idi, yeni bir yük değil, 1968'den bu yana 
almıyor; ancak karayolculuğuyla deniz nakliyatı 
arasındaki özendirme farkı 1968'krden önce idi, 
onu telafi için zaten bu düzenlemeler yapılmış idi. 
Yeni bir vergi fark .yaratır, bu yeni değildir, sadece 
düzenleme yenidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Bu
yur efendim. Sorular cevaplanmıştır efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Tamam efendim, sorular cevaplandı 

efendim, bitti konu.. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sualim 
var... 

BAŞKAN — Bitti efendim, öbür şeyde sorarsınız 
Sayın Çalış. (AP sıralarından gürültüler) tamam 
efendim. (AP sıralarından gürültüler) 
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Ama artık hakkın suiistimali olmasın efendim. 
(AP sıralarından gürültüler, CHP sıralarından «suiis
timal ediyorsunuz, kaçmıyor»' sesleri) Tamam efendim, 
gene çıkacak Bakan efendim. (AP sıralarından gürül
tüler) 

Gerekçe : 
Sunulan tasarının 4 ncü maddesinin Anayasa Mah

kemesince ittihaz buyurulan 18 . 4 . 1968 tarih ve 
967/54 esas ve 1968/12 saydı Yüksek Kararında, ge
tirilen tasarı ve tekliflerde (6) hususun belirtilmesini 
zaruri görmüştür : 

1. Yükümlüler, 
2. Matrah ve oranlar, 
3. Tarh ve tahakkuk, 
4. Tahsil usulleri, 
5. Müeyyideleri, 
6. Zaman aşımı. 
Bunlardan birisinin noksan oluşu bozmayı mucip

tir. Yalnız azami ve asgari haddi belirtmek doğru de
ğildir. Gene bozulacaktır. Bu nedenle değiştirilmesi 
icap olur. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Sayın üyeler; 10 dakika sonra toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum efendim. (AP sıralarından 
gürültüler) 

Kaplanıma Saati : 16,57 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifinin 4 ncü maddesinin (C) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«(a) ve (b) fıkralarındaki resimler, mali yıl içe
risinde tahsil edilmediği takdirde zaman aşımına uğ
rar.» 

Balikesir Ankara 
Sıtkı Yırcalı Atıf Benderlioğlu 

Zonguldak Kastamonu 
Ahmet Demir Yüce Münif İslâmoğlu 

Ankara 
Yiğit Köker 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Sac ti : 17.10 

BAŞKAN : Başkanveki i Cengizıhan Yorulmaz. 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa ÇeMk (Af yorafcarahisar), Emanuiah Çelebi (Tabu Üye) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. Görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın üyeler, okunan 4 ncü maidde üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır, önergeleri okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Belediye Gelirleri Tasarısının 4 ncü maddesinin (B) 

fıkrası Anayasanın 61 nci maddesine aykırı olması ne
deniyle, tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Ankara 
Cahit Dalokay Atıf Benderlioğlu 

Balikesir Kastamonu 
î. Sıtkı Yırcalı Ali Münif İslâmoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin 4 ncü maddesiyle muaddel, 5237 sayılı 

Kanunun 19 ncu maddesinin «B) Liman İşgal Resmi» 
nin şifahen arz edeceğimiz nedenlerle, metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Manisa 
Münir Daldal Oral Karaosmanoğlu 

Ordu Ankara 
Atâ Bodur Yiğit Köker 

Kars 
Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 
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•Gerökçe : 
Anayasa Mahkemesinin 18 . 4 . 1968 tarih, 1967/54 

esas, 1968/12 sayılı Kararı gereğince, bu maddenin 
yeniden bozulmaması için aşağıdaki (C) fıkrasının ek
lenmesini zaruri görüyoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 896 S. Sayılı 5237 sayılı Bele

diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
tasarının 4 ncü maddesiyle değiştirilen 19 ncu madde
si son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 
maddeye aşağıda belirtilen fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hilmi Fırat Bahri Çöker 

Madde 19. — Son fıkra : 
(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimlere ait tarife

ler her yıl belediye meclislerince saptanır ve Ulaştır
ma Bakanlığının onamasıyla yürürlüğe konulur. Bu 
resimler Liman Dairelerince tahsil edilerek ilgili be
lediyelere aktarılır. Liman Dairesi mevcut olmayan 
yerlerde belediyeler bu resimleri doğrudan doğruya 
tahsil etmeye yetkilidirler. 

Ek fıkra : 
Fırtına, tamir ve kumanya tedariki gibi zorunlu 

nedenlerle limanlara giren ve çıkan ya da devlete ait 
olup ticari amaçlarda kullanılmayan her türlü gemi 
ve deniz ulaştırma vasıtalarından bu resimler alınmaz. 
(A) fıkrasında belirtilen deniz ulaştırma vasıtaları bu 
fıkra hükmüne tabi değildir. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü madde

siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 19 
(A) maddesinin sonuna «Üzerinde bizzat meslek icra 
edilen küçük balıkçı tekneleri kanun kapsamı dışında
dır.» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Ankara 
Cahit Dalokay Afif Benderlioğlu 

Balıkesir Kastamonu 
t. Sıtkı Yırcalı Ali Münif îslâmoğlu 

Gerekçe : 
Geçimini çok zor şartlar altında icra eden ve kıt 

kanaat geçinen küçük balıkçıların dolaylı bir vergiye 
tabi tutulması, balıkçılık işinin büyük sermaye sahip
lerinin tekelinde kalmasına yol açacaktır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeleri dinlediniz. 
Sayın Dalokay, vermiiş olduğunuz, arkadaşlarınız

la vermiş olduğunuz önerge; Sayın Oral Karaosman-
oğlu, Sayın Münir Daldal ve arkadaşları tarafından 
verilen önerge gibi, aynen, görüşülmekte olan 4 ncü 
maddenin (B) bendinin çıkartılmasını istiyor. 

Sayın Münir Daldal, önergeniz, Sayın Dalokay 
ve arkadaşları tarafından verilen önergeyle aynı ma
hiyette olduğuna göre bu konuda "önergenizde birle
şiyor musunuz efendim?.. 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — Birleşiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — O halde her iki önergeyi birlikte iş
leme koyuyorum efendim. 

Önergeleri dinlediniz. Önergenizi açıklamak için 
söz istiyor musunuz efendim? 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Hayır Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Lüzum görmüyorsunuz. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hayır, katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu 
efendim.?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
Ancak bu önergenin; bir açık oylama talebi var. 
Sayın Köker, bu önerge için midir talebiniz?.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bütün önergeler için. 
BAŞKAN — Olmaz efendim. Bu önerge içinse iş

leme koyuyorum. Bir açıklama vaı altında. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — «Beş önerge» diye 

yazılıdır efendim. 
BAŞKAN — Biri için yazılıdır beyenfendi, biri 

için. 
Tamam değil mi efendim, bu Önerge için olu

yor?.. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Tamam efendim, 

bu önerge için. 
BAŞKAN — Açık oylama isteyen arkadaşlarımın 

önergelerini ve isimlerini okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan madde 4 için verilmiş olan 
değiştirge önergelerinin biri için Tüzük gereğince ad 
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okunmak suretiyle oylamaya tabi tutulmasını arz ve 
istirham eyleriz. 

tstanlbul Ankara 
Erdoğan Adalı Yiğit Köker 

Kahramanmaraş Manisa 
Adnan Karaküçük Oral Karaosmanoğlu 

Gaziantep Trabzon 
Mehmet Kılıç Ahmet İhsan Birincioğlu 

İsparta Zonguldak 
Mustafa Gülcügil Ahmet Demir Yüce 

Afyonkarahi'sar Afyonkarabısar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu Ahmet Karayiğit 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

BAŞKAN — İsimleri o'kundukça arkadaşlarım 
«Burada» desinler lütfen, 

AKIN ÖZDEMİR (izmir) — Sayın Başkan, açık 
oylama Sayın Hilmi Fırat'ın önengesi içindir efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, «Bunun için» dediler 
değerli arkadaşlarım. Onu dersenüız, orada da yapa
rım, o ayrı. Bilebileyim. Çünkü, «Biri için, ilk önerge 
için» dendi. 

Sayın Dalokay, tamam oluyor değil mi efendim? 
Bu önerge için oluyor. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Evet. 
BAŞKAN — Önerge sahihinin isimlerini okutu

yorum. 
Sayın Erdoğan Adalı?. Burada. 
Sayın Yiğit Köker?.. Sayın Köker buradasınız, 

Sesinizi duymak isterim efendim, buyurunuz. 
Sayın Adnan Karaküçük?.. Sayın Karaküçük bu

radalar. 

Sayın Oral Karaosmanoğlu?.. Buradalar, tamam 
efendim. 

Sayın Mehmet Kılıç? Buradalar 
Sayın Ahmet İhsan Birincioğlu?. Burada. 
Sayın Mustafa Gülcügil?.. Burada. 
Sayın Ahmet Demir Yüce?.. Burada. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?.. Burada. 
Sayın Ahmet Karayiğit?.. Burada. 
Sayın Gürhan Titrek?.. Buradalar. 
Sayın üyeler; 
Şimdi okunan bu önerge ve görüşülmekte olan 4 

ncü maddenin (fi) bendinin tekliften çıkarılmasını 
öneren önergeyi oylarınıza sunacağım. Açık oylama 
olacaktır. Bu itibarla zili çalıyorum efendim. 

M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Son
ra gelenleri bir daha okursanız mümkün mü efendim? 

BAŞKAN — Evet efendim, bir daha da okumak 
olanağımız var üç dakika içerisinde. 

Buyurunuz okuyunuz efendim. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin Abadan-Unat' 

tan başlanarak oylar toplandı) 
BAŞJKAN — Oylamaya katılmayan değerli üye 

var mı?.. Yok. 
Oyların ayrımına geçiyoruz. 
Oylama işlemi bitmiştir efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oylama sonuçla

rını ilan ediyorum: Görüşülmekte olan Teklifin 4 ncü 
maddesini teşkil eden ve onun (fi) bendinin Tekliften 
çıkarılmasını öneren önergenin oylamasına 155 sayın 
üye katılmış; 92 ret, 60 kahul ve 3 çekimser oy veril
mek suretiyle, önergenin reddi kararlaştırılmıştır. 

Yine aynı madde için, aynı mahiyette bir önerge 
daha var, okutup tekrar oylarınıza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
teklifinin 4 ncü maddesinin (C) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«(A) ve (B) fıkralarındaki resimler mali yıl içeri
sinde tahsil edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.» 

Balıkesir Ankara 
İ. Sıtkı Yırcah M. Atıf Benderlioğlu 

Zonguldak Ankara 
Ahmet Demir Yüce Yiğit Köker 

Kastamonu 
Ali Münif İslâmoğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeyi dinlediniz. 
Bir zamanaşımı getiren önergedir. «(A) ve (fi) fıkra
larındaki resimler mali yıl içerisinde tahsil edilmedi
ği takdirde zamanaşımına uğrar.» denilmektedir. 

Sayın Yırcah, önergenizi açıklamak lüzumunu his
seder misiniz?.. 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 

efendim?. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ

DEMİR (Sivas Milletvekili) ~- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kahul etmeyenler.. 
Önerge reddedilmiştir efendim. 

— 124 — 



C. Senatosu B : 47 27 . 2 . 1979 O : 2 

Sayın Fahri Çöker ve Sayın Hilmi Fırat'ın vermiş 
oldukları yine bu madde ile ilgili önergeyi, bir çıkar
ma ve bir de ilâve olduğu için tekrar okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 896 Sıra Sayılı, 5237 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair tasarının dördüncü maddesiyle değiştirilen 
19 ncu maddesi, son fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesi ve maddeye aşağıda belirtilen fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hilmi Fırlat Fahri Çöker 

Madde 19, son fıkra : 
(A) ve (B) fıkralarında yazılı resimlere ait tarife

ler her yıl belediye meclislerince saptanır ve Ulaştırma 
Bakanlığının onamasıyla yürürlüğe konur. Bu resim
ler, liman dairelerince talhsil edilerek ilgili belediye
lere aktarılır. Liman dairesi, mevcut olmayan yerler
de belediyeler bu resimleri doğrudan doğruya tahsil 
etmeye yetkilidir. 

Ek fıkra : 
Fırtına, tamir ve kumanya tedariki gibi zorunlu 

nedenlerle limanlara giren ve çıkan, ya da Devlete ait 
olup ticari amaçlarda kullanılmayan her tür gemi ve 
deniz ulaştırma vasıtalarından bu resimler alınmaz. 
(A) fıkrasında belirtilen deniz ulaştırma vasıtaları bu 
fıkra hükmüne tabi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Çöker, Sayın Fırat, önergenizi 
açıklamak lüzumunu hisseder misiniz? 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Evet eferidim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FAHRÎ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Önergemizin konusunu teşkil eden 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanunun 19 ncu maddesinin (B) fık
rası metni; 18 Hazliran 1960 tarihli 12927 sayılı Res
mi Gazetede yayınlanmış bulunan Anayasa Mahke
mesinin esas, 967/54, karar, 968/jl 2 sayılı kararıyla 
iptal olunmazdan önce şöyle idi: 

«B) Liman işgal resmi : Belediye içindeki liman
larda boş veya yüklü olarak durup, denizi veyahut göl 
ve nehirleri işgal eden veyahut depo vesair suretle kul
lanılan büyük deniz nakil vasıtalarından, belediye 
meclisince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. 

Bu resim, liman dairelerince tahsil olunarak o yer 
belediyesine verilir.» Bu, birinci bendi. 

İkinci bent : «Fırtına, tamir ve kumanya tedari
ki sebebiyle limanlara giren, çıkan veya Devlete ait 
olup, ticari işlerde kullanılmayan deniz nakil vasıta
ları resimden müstesna'dır» 

Üçüncü bent olarak : «(A) fıkrasında bahsi geçen 
deniz nakil vasıtaları bu fıkra hükmüne tabi değil
dir.» 

Şimdi, Danıştay Onuncu Dairesinde görülen bir 
dava münasebetiyle, bu fıkranın birinci bendinin, be
lediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre resim 
alınacağı hükmü hakkında, Anayasanın 61 nci mad
desine aykırılık iddiasıyla, konu, Anayasa Mahkeme
sine götürülmüş. Anayasa Mahkemesi, istemi incele
miş, ve kararının "birinci maddesinde istem dairesinde 
kararını vermiştir. Ancak, itiraz konusu olan hük
mün iptali, (B) fıkrasında yer alan ve dava dışında ka
lan öteki hükümlerin uygulanamaması sonucunu do
ğurduğu gerekçesiyle, kararının ikinci maddesinde de 
(B) fıkrasının öteki hükümlerinin iptaline karar ver
miştir. 

Şimdi, görüşülmekte olan tasarıda, Anayasa Mah
kemesinin bu yolda tecelli eden kararı, sanki (B) fık
rasının tümü Anayasaya aykırıymış gibi kaibül edilmiş, 
Kanunda mevcut ve esastan iptal edilmemiş olan (B) 
fıkrasının diğer bendleri de tasarıya alınmamıştır. 
Eğer, 'Kanunda bu hükümler mevcut olmasaydı, şim
di herhangi bir düzenleme ile veyahut Sayın Bakanın 
yüksek huzurunuzdaki izahlarıyla herhangi bir işlem 
yapılması mümkün olabilirdi. Ancak, Kanunda evvel
ce bu hükümlerin yer almış olması, artık bu imkânı 
ortadan kaldırmıştır. Ne tüzükle ne yönetmelikle ve
ya ne buradaki açıklamayla bu resmi almamak müm
kün değildir. 

Ayrıca, Türkiye'nin deniz ulaştırma politikasını 
tayin ve tespit, bunu tatbik eden makam; Yerel Yö
netim Bakanlığı veyahut Maliye Bakanlığı değil, el
bette ki Ulaştırma Bakanlığıdır. Belediye meclislerin
ce iki had dahilinde saptanacak miktar, herhalde 
Ulaştırma Bakanlığının onayından geçirilmelidir. Ni
tekim mevzuatımızda bu şekilde bir uygulama da 
mevcuttur. 

iskelelerin ne suretle idare edileceği hakkındaki 
3004 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, özel 
idare, belediye ve köylerin elinde olan iskeleler için 
uygulama bu şekilde cereyan etmektedir. 

Her iki konu da bizce çok önemlidir. (B) bendi
nin tasarıdaki gibi kanunlaşması, bir limanı ziyaret 
veya istasyoner olarak bir limanda devamlı görev ya
pan Deniz Kuvvetlerimize bağlı bir gemiden dahi 
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liman işgal resmi istenmesi sonucunu doğuracaktır. 
Biz, böyle bir uygulamaya meydan vermemek ve bir 
noksanı gidermek amacıyla bu önergeyi sunmuş bulu
nuyoruz. 

Arz ettiğim bu noksanın, tüzük veya yönetmelik
lere hüküm koymak suretiyle giderilmesinin mümkün 
olmadığını yeniden arz etmeme müsaadelerinizi istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla. (AP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çöker. 
Sayın üyeler, önergeyi ve açıklamayı dinlediniz. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Belediye meclisleri
nin tarife saptamasını zaten Anayasa Mahkemesi 
reddetmiştir. Önerge bu yönüyle de muhaliftir; katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Aynı gerekçeyle katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılmıyorlar. 

Bu önergenin açık oya sunulması yönünde bir 
önerge var; okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Sayın Hilmi Fırat'a ait önergenin açık oya sunul

masını (Ad okunmak suretiyle) arz ederiz. 
Ankara Gaziantep 

Yiğit Köker Mehmet Kılıç 
Trabzon Kahramanmaraş 

Ahmet İhsan Birincioğlu Adnan Karaküçük 
Eskişehir Zonguldak 

Ömer Ucuzal \hmet Demir Y'üce 
Ankara Kastamonu 

M. Atıf Benderlioğlu Ali Münif İslâmoğlu 
Balikesir Tokat 

İ. Sıtkı Yırcalı Cevdet Aykan 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
BAŞKAN — Sayın Köker?.. Burada. 
Sayın Kılıç?.. ıBurada. 
Sayın Birincioğlu?.. Burada. 
Sayın Karaküçük?.. Burada. 
Sayın Ucuzal?.. Burada 
Sayın Demir Yüce?.. Burada. 
Sayın Benderlioğlu?.. Burada. 
Sayın İslâmoğlu?.. Burada. 

Sayın Yırcalı?. Burada. 
Sayın Aykan?.. Burada. 
Sayın Kirazoğlu?. Burada. 
Oylamaya geçiyoruz efendim. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin Abadan-Unat* 

tan başlanarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye 

var mı efendim.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Açık oylamanın sonuçlarını arz ediyorum: 
Oylamaya 159 sayın üye katılmış; 86 ret, 72 ka

bul ve 1 çekimser oy verilmiştir. Böylece, Sayın Hil
mi Fırat ve Sayın Fahri Çoker'in önergeleri kabul 
edilmemiştir. 

Başka bir önerge daha var. Onu sayın Heyetin ıt
tılaına arz ediyorum; Sayın Cahit Dalokay ve arka
daşlarına ait önergedir: «Görüşülmekte olan mad
denin üzerinde bizzat meslek icra edilen küçük ba
lıkçı tekneleri kanun kapsamı dışındadır.» şeklindeki 
bir ibarenin eklenmesini öngören önergedir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN Hükümet katılıyor mu efendim? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 
DEMİR (Sivas Milletvekili) —- Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Bu önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge 
kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Madde üzerindeki önergeler bitmiştir. 
Maddeyi ilk okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde okun
duğu gibi kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Aynı Kanunun 21 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Tabela ve Unvan Vergisi : 
Madde 21. — Belediye sınırları ve mücavir alan

ları içinde, ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulunu
lan bütün işyerlerinin kapılarına veya elverişli diğer 
yerlerine faaliyet sahibi gerçek veya tüzelkişinin adı, 
soyadı ve ticaret unvanı ile işinin niteliğini belirten bir 
tabelanın asılması zorunludur. 
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Belediyeler asılacak tabelaların büyüklüğünü sı
nırlamaya, asılış şekillerini düzenlemeye ve bu konu
da yasaklayıcı hükümler koymaya, bunlara uyulma
ması halinde, tabelaları indirmeye ve uygunlarının as-
tırılmasını sağlamaya yetkilidir. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarda tabela asıl
ması yükümlülüğünü doğuran ticari, sınai veya mes
leki bir faaliyette bulunanlar, bu vergiyi ödemekle 
mükelleftirler. Tabela aşılmaması mükellefiyeti kal
dırmaz. 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde (15 ve 18 nu
maralı fıkraları hariç) sözü edilen kurum ve müesse
seler tabela ve unvan vergisinden muaftır. 

Tabela ve unvan vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı 
tarifede belirtilen hadlere göre tahsil olunur. 

Ta'bela ve unvan vergisinde vergilendirme döne
mi, faaliyetin yapıldığı bütçe yılıdır. Birinci altı 
aylık dönem içinde işe başlayanlardan vergi tam ola
rak, ikinci altı aylık dönemde başlayanlardan ise yüz
de elli indirimli olarak alınır. Birindi altı aylık faali
yet dönemi içinde işin bırakılması halinde o bütçe yı
lına ait verginin yarısı alınmaz. 

Tabela ve unvan vergisi, ticari, sınai ve mesleki 
faaliyet sahipledin faaliyette bulundukları yerin be
lediyesince, mükellefin beyanı üzerine tahakkuk fişi 
esasına göre tarh ve tahakkuk ettirilir. Mükellefiyet 
devam ettiği sürece sınıf ve nüfusta bir değişiklik ol
madıkça sonraki yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olun
maz ve vergi bütçe yılının ilk gününde tahakkuk et
miş sayılır. Bir beldede ilk defa belediye teşkilatı ku
rulduğu veya mevcut bir belediyenin ya da mücavir 
alanlarının sınırları değiştirildiği takdirde ilgili bele
diye, mükellefleri genel beyana çağırır. 

Genel beyana çağrı tarihinden itibaren 2 ay içinde 
mükellefler beyanda bulunmaz veya değişiklikleri sü
resinde bildirmezlerse 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun mükerrer 30 ncu maddesine göre vergi idarece 
tarh olunur. 

Bu vergi, aynı işyerinde ortak olmaksızın çahşan 
mükellefler adına ayrı ayrı tarh olunur. 

ıBu verginin mükellefleri, her ne suretle doğarsa 
doğsun taibela asma yükümlülüklerini, vergi tarifesin
de gösterilen sınıflarını, tabelalarda belirtilecek hu
susları, vefgiyi tarh edecek olan belediyeye yazılı ola
rak bildirmek zorundadırlar. Beyannamenin biçim ve 
içeriği ilgili Bakanlıkça saptanır. 

Mükellefler yeni işe başlama, sınıf değiştirme ve 
işi terk gibi durumlarda bir ay içinde beyanda bulun
makla yükümlüdürler. 

Tabela ve unvan vergisi mayıs ve ekim aylarında 
makbuz karşılığında olmak üzere iki eşit taksitte öde
nir. Yıl içinde mükelefiyete girilmesi halinde, tahak
kuk eden vergi, normal taksit zamanlarında olmak 
üzere iki eşit taksitte, ilk taksit zamanı geçmiş ise 
verginin tamamı ekim ayında, son taksit zamanı da 
geçmiş ise beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Taibela ve unvan vergisinin ödendiğini belgele
mek üzere, belediyeler «Tabela Asma Karnesi» dü
zenlemeye ve buna özel damga vurmaya veya vurdur
maya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Bu hususta önergeler var, okutuyorum efendim: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
teklifinin 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında «Müca
vir saha» deyiminin maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Balıkesir Zonguldak 
Sıtkı Yırcah Ahmet Demir yüce 

Elazığ Kastamonu 
Cahit Dalokay Münif îslâmoğlu 

Ankara 
Atıf Beriderlioğlu 

Gerekçe : Türk toplumunun 1950 yılından sonra 
büyük kentlere akımı ve büyük şehirlerdeki konutla
rının yine aynı oranda artışı, mücavir sahaların son 
derece azalmasını tevlid eden sosyal olaydır. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var aynı madde için, 
okutuyorum efendim; 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin tabela ve unvan vergisini gösteren 

1 sayılı tarifeye aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve 
rica ederim. 

İzmir 
Akın Özdemir 

«1 sayılı tarifede gösterilen tabela ve unvan ver
gisi 507 sayılı Kanunla kurulu meslek teşekküllerine 
kayıtlı esnaf ve küçük sanatkârlardan % 50 nispetin
de alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Yırcah ve arkadaşları 
tarafından verilen önergede, maddenin 3 ncü fıkrasın
daki «Mücavir saha» deyiminin çıkarılması istenir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Akın Özdemir, sizin önergenizde de, 1 sayılı 
tarifeye istediğiniz hususun eklenmesi belirtilmiş. Ta
rifeyi değil, her halde bu maddeye olacak? Çünkü ta
rife bir cetvel. 

AKIN ÖZDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, izah 
etmem mümkün mü? 

BAŞKAN — Tabii, buyurunuz. 
Yani ben tertip yönüriden ifade ettim, fikir ola

rak sizinle beraberim; yani fikriniz saygıya değer. 

AKIN ÖZDEMİR (İzmir) — «1 sayılı tarifeye» 
dedim efendim. 

BAŞKAN — Evet, tarife demişsiniz de, tarife bir 
cetvel oluyar. Faraza kabul edilirse ona nasıl ekleye
ceğiz? 

AKIN ÖZDEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

5 nci madde ile 21 nci maddeyi tadil ediyoruz, 
değiştiriyoruz. 1 sayılı tarifede ki (Ki, arkasında var) 
küçük esnaf ve sanatkârlardan; yani 507 sayılı Ka
nunla kurulu meslek teşekküllerine kayıtlı esnaf ve 
küçük sanatkârlardan, bu tarifede gösterilen vergile
rin yüzde 50'si nispetinde alınmasını arz ve teklif edi
yorum. 

Efendim, bu değişiklikte Hükümetin, Komisyonun 
buna iştirak etmeyeceğini biliyorum. Ancak, küçük 
esnaf ve sanatkâra da ne kadar sahip çıkıldığını bu
rada tescil >etmek bakımından esasında bu önergeyi 
vermiş oluyorum. 

BAŞKAN — Zaten böyle bir şey olmaz Sayın Öz
demir. Sizin samimi olduğunuza inanıyoruz; değiştir
mek için gayret içerisindesiniz. Yoksa bir şeyi tescil 
değil tabiatiyle esas. Samimi olduğunuzu biliyoruz. 

AKIN ÖZDEMİR (Devamla) — Çok değerli ar
kadaşlarım, hakikaten bura'da, değişmesi yüzde yüz 
icap eden bazı maddelerde önergeler verdiler. Sayın 
Muhittin Taylan'ın bile, kendileri Anayasa Mahkeme
si Başkanlığı yaparken reddettiği hususu burada ka
bul etmesi, hakikaten şayanı dikkattir. 

Ben bunu bir kere daha tekrarlamak için huzuru
nuzda söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN Hükümet katılıyor mu? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. KaJbul eetmeyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Okunan 5 nci maddeyi, cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Aynı Kanunun 21 nci maddesinden 
sonra aşağıdaki mükerrer 21 nci madde eklenmiştir. 

İlan ve Reklam Resmi : 
Mükerrer Madde 21. — A) Belediye sınırları ile 

mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve rek
lamlar, ilan ve raklam resmine tabidir. 

İlan ve raklam resminin mükellefi, ilan ve rekla
mı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek Veya tü
zel kişilerdir. Türkiye'deki ilan reklam araçlarıyla 
yapılmak üzere yurt dışından gönderilen ilan ve rek
lamların resmi, bunları Türkiye'de dağıtan veya dağıt-
tiranlar ve teşhir eden veya ettirenler tarafından öde
nir. 

Maktu tarifeye tabi ilan ve reklam işleriyle uğra
şanlar, bu ilan ve reklamlara ait resmin mükelleflerin
ce ödenmiş olduğunu aramak zorundadırlar. Aksi 
takdirde bu kimseler resmin ve cezanın ödenmesin
den sonrumludurlar. 

Nispi tarifeye tabi ilan ve reklamları başkaları adı
na kendi araçlarıyla yapanlar, yaptıkları ilan ve rek
lamlara ait resimlerin mükellefler adına ilgili beledi
yeye yatırılmasından sorumludurlar. 

B) Aşağıdaki ilan ve reklamlar resminden müs
tesnadır. 

1. Gazete ve dergilerde, yalnızca söz konusu ga
zete ve dergilerle ilgili olarak yapılan ilan ve reklam
lar ile kitap ve dergilerin kapaklarında veya içerisinde 
yazarın veya baskıyı yapan müessesesinin öteki yapıt
larını gösteren ilanlar; 

2. Kayıp kişilerin aranmasına ilişkin ilanlar ve 
gerçek kişilerin iş arama ilanları; 

3. a) Genel ve katma bütçeli idareler ile genel 
bütçeden ödenek alan kamu kurumları, kamu yara
rına olan dernekler, sen'dikalar ve Bakanlar Kurulun-

128 — 



C. Senatosu B : 47 27 . 2 . 1979 O : 2 

ca vergi muafiyeti tanınan Vakıflarca, kuruluş amaç
larına uygun olarak yapılan ilan ve reklamlar; 

b) İl özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların 
kuracakları birlikler ve İller Bankası ile ortaklarının, 
adı geçen kuruluşlar adına yapacağı ilanlar; 

c) Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partile
rin yapacağı her türlü ilan ve reklamlar. 

Yukarıdaki idarelere bağlı olup, ayrı tüzelkişiliğe 
sahip olan iktisadi işletmeler bu muaflıktan yararla
namazlar. 

4. Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları ve Köy Kal
kınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ile bunların 
Birlikleri ve Merkez Birliği (Köy - Koop), Esnaf Ke
falet Kooperatifleri ile bunların birlikleri tarafından 
yalnızca ülke ürünlerinin, mallarının ve turizminin 
reklamını ihtiva etmek ve herhangi bir ticari veya sınai 
kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü lev
ha ve afişlerle aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'de
ki ticaret, sanayi ve tarım müesseselerinin sadece isim 
ve ticaret unvanları ile adreslerini ihtiva .-etmek üze
re yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler 
(Bunlarda yer alan ve müesseselerin uğraş alanlarına 
giren ilan ve reklamlar hariç); 

5. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak 
kamuya yararlı sandalye, sıra, salıncak, şemsiye, bank 
gibi araç ve gereçler. 

C) Bu resim, kanuna ekli (2) sayılı tarifedeki 
had ve oranlarda ilan ve reklamların cins ve nitelik
lerine göre «maktu» veya değer esası üzerinden «nis
pi» olarak alınır. 

Nispi resme tabi ilan ve reklamlarda resim mat
rahı, bu ilan ve reklamların yapılması karşılığı olarak 
her ne nam ile olursa olsun nak'ten veya hesaben öde
nen ücrettir. 

İlan ve reklam yapan basın, sinema, tiyatro ve 
benzeri yayın ve eğlence işletmelerinin, kendilerine 
bağlı olarak kurdukları ilan ve reklam, acente ve pro
düktörleri vasıtasıyla sağladıkları ilan ve reklamların 
ücretleri, kendilerine bağlı olmayan emsali acente ve 
prodüktörlüklerinden elde olunan normal ücretler
den düşük olamaz. 

Maktu resimler, mükellefin ilan veya reklamın 
yapılmasından önce vereceği yazılı bildirim üzerine; 

nispi resimler ise sorumlunun veya mükellefin ilan 
veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ay içinde ve
receği (her ne nam ile olursa olsun nakden veya he
saben alınan ilan ve reklam ücretleri ile bunları öde
yenleri gösteren) beyanname üzerine; 

1. Maktu tarifenin 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı bentlerin
de yazılı ilan ve reklamlarda bunların dağıtıldığı, ya
yınlandığı veya teşhir edildiği yer belediyesince, 

2. Nispi tarifenin 2 nci bendinde yazılı ilan ve 
reklamlarda, bu ilan ve reklamların basıldığı yer bele
diyesince, 

3. Maktu tarifenin 5 nci bendinde yer alan ilan 
ve reklamların resmi, yayının yapıldığı yer belediye
since, 

4. Birden fazla yerde basılan yayın vasıtalarında 
yayımlanan ilan ve reklamların resmi; aynı ilan ve 
reklamın birden fazla yerde basılan nüshalarda yer al
ması halinde yayın vasıtasının merkezinin bulunduğu 
yer belediyesince, bir yerde basılan nüshalarda yer al
ması halinde o yerin belediyesince, 

Tarh, tahakkuk ve tahsiil edilir. Nispi tarifenin 1 
nci beridinde yer alan radyo ve televizyon aracılığı 
ile yapılan ilan ve reklamlardan alınacak resim, TRT 
Genel Müdürlüğünce tahsil edilerek. İller Bankasında 
bu konuda kurulacak ortak fona yatırılır. Bu fon be
lediyelere nüfuslarına göre dağıtılır. 

Bildirim ve beyyanmelerin biçim ve içeriği ilgili 
bakanlıkça belirlenir. 

D) Maktu tarifeye tabi ilan ve reklamların tesmi 
makbuz karşılığında peşin olarak, nispi tarifeye tabi 
ilan ve reklamların resmi ise bildirim süresi içinde öde
nir. 

Belediyeler gerekli görülen hallerde, resmi öden
miş olduğunun belirtilmesi amacıyla, ilgili ilan ve 
reklam üzerine özel damga koymaya veya koydurma
ya yetkilidirler. 

Bu madde hükmüne göre ödenen resimler. Gelir 
ve Kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gi
der olarak kabul edilmez. 

ıBAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bundan Sonra Divan Üyesinin maddeleri ukurken 

oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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i n . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — CHP, AP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grubu Başkanlarının 6 Mart 1979 Salı gününden baş
lamak üzere Cumhuriyet Senatosunun Genel Kurul 
çalışmalarına 10 gün ara vermesine dair önergesi. 
(4/467) 

BAŞKAN — Şu arada dört gruptan bir önerge 
geldi. Evvela onu bir okutayım, ondan sonra diğer kıs
ma geçelim efendim. 

Sayın Başkanlığa 
6 Mart 1979 Salı gününden başlamak üzere Cum

huriyet Senatosu toplantılarına on gün ara verilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

CHP Grup 
Başkanvekili 
Orhan Vural 

Milli Birlik Grubu 
Başkanı 

Fahri Özdilek 

AP Grup 
Başkanı 

Ömer Ucuzal 

Kontenjan Grubu 
Başkanvekili 
Şerif Tüten 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamla) 

7. — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/686; C. Senatosu : 
2/145) (S. Sayısı : 896) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha geldi, onu da oku
tup oylarınıza sunacağım: 

Sayın Başkanlığa 
896 S. Sayılı Kanun teklifinin görüşülmesinin biti

mine kadar (yemek paydosu verilmeksizin) Oturumun 
sürdürülmesini arz ve teklif ederiz. 

CHP Grup Başkanvekili 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi dinlediniz efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir sorunuz vardı Sayın Akşit buyurun. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Belediye sınırları ve 

mücavir alanlar içerisinde ilan ve reklam resminin 
alınacağından bahsediliyor. 

Mücavir alan dahilinde bir köy. Köye belediye 
elektrik getirmemiş, Devlet getirmiş; su getirmemiş, 
Devlet getirmiş; yolunu yapmamış, Devlet yapmış. 
Belediye hududu içinde değil. Bundan da ilan ve rek
lam resmini belediye alacak, diyor. O köye bundan 
ne istifade olacak veya hiç bir şey verilmeyecek mi? 
Mücavir alanın dahiline alınan belediyeye mi yatıra-

(1) 896 S. Sayılı basmayazı 23 . 2 . 1979 tarihli 44 
ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

cak? Bunun açıklanmasını Sayın Komisyon Başkanı 
ve Sayın Bakandan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan soruyu tahmin ederim 
anladınız. Bir soru yönelttiler şimdi; mücavir saha 
içerisindeki, belediyelerin hudutları içerisindeki köy
ler var dediler. O köye faraza belediye hiç bir hizmet 
götürmedi, Devlet getirdi dediler. Yine bu ilan resmi 
alınacak mı derler, bunu soruyorlar?. 

Buyurun Sayın Ba'kan. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkanım; is
mi «Resim» olmakla beraber aslında bu vergi niteli
ğindedir. Bu nedenle de, orada da bulunsa alınacak
tır. Yasaya ve yasa tekniğine aykırı bir yön yoktur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili bir önerge var okutuyorum 

efendim? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasayı değiştir

mek isteyen teklifin 6 ncı maddesiyle getirilen mü
kerrer 21 nci maddenin (A) bendinin sonuna 6 numa
ralı bir fıkra eklenmesi (6 - Alet kullanılmaksızın ki
şinin kendi sesiyle yapacağı ilan ve reklamlar) arz ve 
teklif olunmakta'dır. 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcalı 

Zonguldak 
Ahmet Demir yüce 

Ankara 
Atıf Benderlioğlu 

Kastamonu 
Münif îslâmoğlu 
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BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 

efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Önerge kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle ve 2 sayılı tarife ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Et
meyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Aynı Kanunun 27 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eğlence ve Hizmet İşletmeleri Resmi : 
Madde 27. — A) Konu : Bir belde sınırları ile 

o beldenin mücavir alanları içinde bulunan eğlen
ce yerleriyle, gerek o belde sınırları ve mücavir alan
ları içindeki ve gerekse dışındaki hizmet işletmele
rinde yapılan faaliyetler, bu kanuna ekli (3) sayılı ta
rifede gösterilen oranlarda eğlence ve hizmet işlet
meleri resmine tabidir. 

B) Resmin mükellefi eğlence yerleriyle hizmet iş
letmelerini işleten veya bu yerlerde eğlence tertip 
eden gerçek ve tüzelkişilerdir. Eğlenceyi tertip eden
lerin, bu yerin işleticisi olmamaları halinde, söz ko
nusu yerleri işletenler resmin ödenmesinden sorum
ludurlar. 

Müşterek bahislerde mükellef, bunları tertip eden
lerdir. 

C) İstisnalar : 1. Ulusal bayramlar veya tarihi 
özellik taşıyan günler nedeniyle resmi kuruluşlarca 
düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şen
lik, spor yarışma ve gösterileri, balo, temsil ve ben
zeri faaliyetler; 

2. Kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaç
larla düzenlenen kongre, konferans, fuarr festival, 
şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler nedeniyle resmi 
kuruluşlarca veya resmi kuruluşların desteği ile tertip 
edilen eğlenceler; 

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul der
nekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri 
ve siyasi partiler tarafından hâsılatı tamamen kendi
lerine kalmak veya bir hayır amacına tahsis edilmek 
üzere tertiplenen eğlenceler. (Şu kadar ki, orduevle-

rinde ücretle gösterilen filmler ile bu bentte sözü 
edilen kuruluşların ve derneklerin yararı ileri sü
rülerek başkaları tarafından düzenlenen eğlenceler is
tisnadan faydalanamazlar.) 

4. Tiyatro, karagöz ve ortaoyunları, 
D) Matrah : Resmin matrahı, biletle girilen eğ

lence yerlerinde sağlanan gayri safi hâsılat; biletle 
girilmeyen eğlence yerleri ve hizmet işletmelerinde 
ve biletle girilmekle beraber, ayrıca ücret veya kon-
sümasyon bedeli alınan eğlence yerlerinde bilet be
deli dahil toplam gayri safi hâsılat; müşterek ba
hislerde ise bahis tertip edenlere kalan gayri safi hâ
sılattır. 

Biletle girilen eğlence yerlerinde gayri safi hâ
sılat, bilet bedellerinden, resim hariç olmak üzere 
eğlenceyi tertip edenlere kalan toplam gayri safi hâ
sılatı ifade eder. 

E) Resmin ödenmesi : 1. Bilet kullanılması 
mecburi olan yerlerde resim, bilet bedellerine ek
lenmek suretiyle hesaplanır ve özel damga konulduk
tan sonra ilgili belediyeye ödenir. Bu suretle alınan 
biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak 
ödenen resim geri verilir. 

Resmi kuruluşlarca yürütülen spor müsabakaları, 
at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile 
birlikte alınan resim, satılan biletler tutarına göre, 
en geç bir hafta içinde ilgili belediyeye yatırılır. 

2. Biletle girilmeyen yerler ile müşterek bahisler
de her aya ait resim, o ayı izleyen 7 gün içinde ilgili 
belediyeye bir beyanname ile yatırılır. 

Hizmet işletmelerinden belediye sınırları ve mü
cavir alanları dışında bulunanların resimleri, yol bağ
lantısı en yakın olan belediyeye ödenir. Anlaşmazlık 
halinde en yakın belediyeyi, ilgili bakanlık saptar. Şu 
kadar ki; bunlardan köy hudutları içinde olanlarca öde
nen resmin % 30'u belediyelerce ilgili köy tüzelkişili
ğine verilir. 

Bilet usulüne tabi olmayan eğlence yerleri ve hiz
met işletmelerinde belediyeler, hazırlayacakları mühür
lü veya soğuk damgalı faturaları veya mükelleflerce 
bastırılacak adisyonları onaylamak suretiyle kullandır
maya yetkilidirler. 

Belediyelerce resmin, biletlere matbu damga ko
nulması suretiyle ödenmesi zorunlu kılınabilir. Basılı 
damganın yetiştirilememesi gibi haklı sebepleri bulun
ması halinde, belediyenin yazılı müsaadesi ile basılı 
damgasız bilet kullanılabilir. 

Bu resim hâsılatının % 10'u, bulunan yerlerde 
Darülaceze hissesi olarak ayrılıp belediyece söz konu-
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su müesseseye ödenir. % 10'u da verem savaşına ay
rılıp belediye sınırları içinde Verem Savaş Derneği 
teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe verilir. Böyle 
bir kuruluş yoksa doğrudan doğruya belde içindeki 
Çocuk Esirgeme Kurumuna verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Bu hususta bir önerge var, onu takdim ediyo

rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci mad

desi ile değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 27 
nci maddesinin (A) fıkrasındaki «Mücavir alanlara» 
kelimelerinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Elazığ Balıkesir 
Cahit Dalokay 1. Sıtkı Yırcalı 

Ankara Kastamonu 
M. Atıf Benderlioğlu Ali Münif tslâmoğlu 

Gerekçe : 
Mücavir alanlar esasen eğlence yerleri kurmaya 

ve işletmeye müsait değildir. Bu sebeple uygulama
da faydası yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu, basılıp size da
ğıtılan metinlerde bir tashihat yapılmış; orta kısım 
kırmızı ile silinmiştir. Bu okunan kısım esastır. 

ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. Çünkü, bana 
o fırsatı verdiniz; Tutanağa geçirttim. 

Önergeyi dinlediniz. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim.?... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDE-
MİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle 3 sayılı tarifeyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşgal Harcı : 
Madde 28. — A) Aşağıda sayılan yerlerin, sa

tış yapmak veya sair maksatlarla işgal edilmesi iş
gal harcına tabidir : 

1. Pazar kurulan yerlerin, panayırların, meydan
ların, mezat yerlerinin satıcılar (Seyyar satıcılar ile iş
portacılar dahil) tarafından işgali; 

2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler 
gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kısmı
nın gelip geçmeyi engellemeyecek şekilde herhangi 
bir amaç için işgali (19/B fıkrasına giren işgaller 
hariç); 

3. Belediyelerce tesis olunacak toptancı ve pera
kendeci hallerinde bu maksada uygun kullanımlar 
için ayrılan belirli yerlerin işgali; 

4. Motorlu kara taşıtlarının ve römorkların park 
edilmesi için tahsis edilen ve esasları belediye meclisle
rince tespit edilen düzen içinde işletilen yerlerin taşıt 
araçları ile işgali (2 tekerlekli taşıtlar hariç.) 

B) İşgal harcını, işgal için izin alanlar ile söz 
konusu yerleri bizzat veya araçları vasıtasıyla işgal 
edenler, ödemekle mükelleftirler. 

C) İşgal harcının matrahı; (1), (2) ve (3) No. lu 
bentlerde yazılı yerler için, işgal edilen yerlerin met
rekare olarak alanı, (4) No. lu bentte yazılı hallerde 
ise taşıt adedidir. 

Harcın hesabında, metrekarenin kesirleri tam iti
bar olunur. 

D) Harç, ilgili belediyenin yetkili memurlarınca 
bu Kanuna ekli (4) sayılı tarifeye göre, makbuz karşı
lığında tahsil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Bu hususta önergeler var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin 8 nci maddesinin 4 ncü bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

8 nci maddenin (A) bendinin 4 ncü fıkrasında yer 
alan «Ve römorkların» kelimesinin metinden çıkarıl
masını. 

Ankara Kastamonu 
Atıf Benderlioğlu A. Münif İslâmoğlu 

Elazığ Balıkesir 
Cahit Dalokay İ. Sıtkı Yırcalı 
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Gerekçe : 
Tarım ve taşımada bir yeri olan römorkun çiftçi

lerimiz için önemi bilindiğine göre, römorkun metin
den çıkarılması arz olunur. 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin 8 nci maddesinin (A) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

8 nci maddenin (A) fıkrasının 1 nci bendinde yer 
alan «Seyyar satıcılar ve işportacılar dahil» metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Kastamonu 
Atıf Benderlioğlu A. Münif İslâmoğlu 

Balıkesir 
î. Sıtkı Yırcah 

Gerekçe : 
Seyyar satıcılar ve işportacılar toplum kesimi 

içinde hayat kavgası veren, en zor şartlar altında ya
şamını sürdüren, çok kere açlık ve sefalete mahkûm 
edilmiş ve daima acımasız muameleye maruz bırakıl
mış kimselerdir. Kanun koyucunun bir ölçüde koru
masını zaruri bulmaktayız. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi takdim ediyo
rum. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Önerge 
sahipleri yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lüzum yok efendim, önergeleri var 
okutuyorum. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Öyle usul yok. 
İçtüzüğü açıp bakın. 

BAŞKAN — Önergeyi arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin 8 nci maddesinin (D) fıkrasının bu bende 
bağlı 4 No. lu ek tarifenin değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

(4) Sayılı Tarife : 
Günde m2 

TL. 

Nüfusu 50 000'e kadar olan yerlerde 5 lira 5 
» 300 000'e » » » 10 » 10 
» 500 000'e » » » 15 » 15 
» 500 000'den yukarı yerlerde 20 » 20 
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8 nci madde değişikliğinin gerekçesi : 
Teklif genellikle m2'yi kabul etmiştir. Bu objektif 

bir kıstastır. Ancak, bu objektif kıstas konduktan 
sonra asgari azami had koymak, prensip olarak ka
bul edilen objektif kıstasa aykırı düştüğü kanısı ile 
değişikliği teklif ediyoruz. 

Balıkesir Ankara 
Sıtkı Yırcah Atıf Benderlioğlu 

Kastamonu 
Dr. Münif İslâmoğlu 

BAŞKAN — Sayın Akın Özdemir'in önergesi : 
Yüksek Başkanlığa 

Kanunun 8 nci maddesinin (C) bendine aşağıdaki 
ibarenin eklenmesini arz ve rica ederim. 

İzmir 
Akın Özdemir 

(4) sayılı tarifede gösterilen İşgal Harçları 507 sa
yılı Kanunla kurulu meslek teşekküllerine kayıtlı 
esnaflardan % 50 nispetinde uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önergeleri dinlediniz. 
Önergeler üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Birinci önerge Sayın Cahit Dalokay ve arkadaş

larına ait. «8 nci maddenin (A) bendinin 4 ncü fık
rasında yer alan «ve römorklar) kelimesinin metin
den çıkaılması» nı öneren önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Yine Sayın Atıf Benderlioğlu ve arkadaşlarına ait 
önergede; 8 nci maddenin (A) fıkrasının birinci ben
dinde yer alan «Seyyar satıcılar ve işportacılar da
hil» metinden çıkarılması istenmektedir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye 

katılmıyor: 
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Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Sıtkı Yırcalı ve arkadaşlarına ait önerge; 
8 nci maddenin (D) fıkrasının bu metne bağlı (4) 
No. lu tarifenin değiştirilmesini önermektedir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

vSayın Akın Özdemir'in önergesi : 
«8 nci maddenin (C) bendine aşağıdaki ibarenin 

eklenmesi...» denmiş; 507 sayılı Kanunla kurulmuş 
meslek teşekküllerinde kayıtlı esnaflardan % 50 nis
petinde alınması önerilmektedir. 

Bu öneriye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Okunan maddeyi 4 sayılı tarife ile birlikte oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde okunduğu gibi kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi : 
Madde 30. — Rafinerilerden ve dağıtım şirketle

rinin mal stok ve şevkine ait depolarından yapılan 
akaryakıt teslimleri akaryakıt tüketim vergisine tabi
dir. 

Bu verginin uygulanmasında : Normal ve süper 
benzin, gazyağı, motorin ve Fuel - Oiîler akaryakıt; 
akaryakıtın rafineri depolarından ve dağıtım şirket
lerinin mal stok ve şevkine ait depolarından satışı 
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(Rafinerilerin, dağıtım şirketlerine satışı hariç) teslim 
sayılır. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Rafi
neri ve dağıtım şirketleri bu vergiyi mükelleflerden 
keserek ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorumludur
lar. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal ben
zin, gazyağı, motorin ve Fuel - Oillerin tonundan en 
az 20 lira ile en çok 200 lira olarak alınır. 

Sorumlu rafineri şirketleri ile dağıtım şirketleri, bi
rer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri kapsaya
cak şekilde düzenleyecekleri beyannamelerini, söz ko
nusu dönemi izleyen 20 gün içinde bağlı oldukları 
Maliye vergi dairesine vermek ve Akaryakıt Tüketim 

§ 

Vergisi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç 
Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince bu vergiye eklenen % 50 oranındaki 
payı, aynı süre içinde yatırmak zorundadırlar. 

İlgili Maliye Vergi daireleri bu vergileri ve asker 
ailelerinden muhtaç olanlara ait payı, tahsilini takip 
eden bir ay içerisinde İller Bankasında açılacak özel 
bir fona yatırırlar. Fondaki bu para belediyelerin son 
nüfus sayımındaki nüfuslarına göre dağıtılır. 

BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler var, okutuyorum efen

dim : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun tekli
finin 9 ncu maddesinin 2 nci bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 9. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Rafinerilerden yapılan akaryakıt tes
limleri, akaryakıt tüketim vergisine tabidir. 

Bu verginin uygulanmasında normal ve süper ben
zin. gazyağı, motorin ve fuel - oiller akaryakıt; akar
yakıtın rafineri depolarından satışı teslim sayılır. 

İşlenmiş olarak ithal olunan akaryakıtın vergisi, 
gümrük idarelerince ithal sırasında tarh ve tahsil 
olunur. 

Verginin mükellefi akaryakıt tüketicileridir. Rafi
neriler ve gümrükler bu vergiyi ilgili vergi dairelerine 
yatırmaktan sorumludurlar. 

Sorumlu rafineri şirketleriyle, gümrük idarelerini 
birer aylık dönemlerde yapılacak teslimleri ve ithala
tı kapsayacak şekilde düzenleyec&'kleri beyannameleri
ni. söz konusu dönemi 'işleyen 2C gün içinde, bağlı 
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oldukları maliye vergi dairesine vermek vs akaryakıt 
tüketim vergisiyle 4109 sayılı Asker Ailelerinden 
Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 4 
ıncü maddesi gereğince 'bu vergiye eklenen €/c 50 
•oranındaki payı, aynı süre içinde yatırmak zorunda
dırlar.; 

İlgili maliye vergi daireleri, bu vergileri ve asker 
ailelerinden muhtaç olanlara ait payı, tahsilini takip 
eden bir ay içinde İller Bankasında açılacak özel bir 
fona yatırırlar. Fondaki bu para son nüfus sayımın-
daki nüfuslarıyla orantılı olarak belediylere dağıtı
lırlar. 

Elazığ Balıkesir 
Cahit Dalckay İ. Sıtkı Yırcalı 

Arikara Kastamonu 
Atıf Benderlioğlu A. Münif İslâmoğlu 
BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun tek
lifinin 9 ncu maddesinin 3 ncü bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 30. — Bent 3'ün değişik şekli: 
Verginin mükellefi akaryakıt tüketicilerine satan 

dağıtıcı şirket ve şahıslardır. Mükellefler, tüketicilere 
yaptıkları teslimlerden doğan vergileri, ilgili vergi 
dairelerine yatırmaktan sorumludur. 

Balıkesir Ankara 
İ. Sıtkı Yırcalı Atıf Benderlioğlu 

Kastamonu Ankara 
Â. Münif İslâmoğlu Yiğit Köker 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş'kin Kanun 
teklifinin 9 ncu maddesinin 4 ncü fık rasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.. 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve normal 
benzin, motorin ve fuel - oillerin tonunda en az 20 
lira ile en çok ICO lira olarak alınır.» 

Balıkesir Ankara 
İ. Sıtkı Yırcalı Atıf Benderlioğlu 

Elâzığ 
Cahit Dal ok ay 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum 
efendim: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 .sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun tek
lifinin 9 ncu maddesiniin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki! 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Akaryakıt Tüketim Vergisi süper ve «normal 
benzin, gazyağı ve fuel-oillerin tonundan en az 20 
lira, en çok 2C0 lira olarak alınır. Bu vergi motorin 
için, yukarıdaki hadlerin c/c 5Q''si oranında alınır.» 

Elazığ Balıkesir 
Cahit Dalıokay 1. Sıtkı Yırcalı 

Ankara Kastamonu 
Atıf Benderlioğlu A. Münil İslâmoğlu 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununda Değişiklik Yapdmasma İlişkin Kanun tek
lifinin 9 ncu maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«İlgili maliye vergi daireleri bu vergileri ve as
ker ailelerinden muhtaç olanlara ait payı, tahsili ta
kip eden bir ay içinde İller Bankasında açılacak özel 
bir fona yatırırlar. Fondaki bu para, belediyelerin ve 
köylerin son nüfus sayım'indaki nüfuslarıyla orantılı 
olarak köylere ve belediyelere dağıtılır. Köylerin his
selerine düşen miktarlar, ilgili illerin özel idarelerince 

köy ihtiyaçları için harcanır.» 

Zonguldak Elâzığ 
Ahmet Demir Yüce Cahit Daidkay 

Ankara Balıkesir 
Atıf Benderlioğlu İ. Sıtkı Yırcalı 

BAŞKAN 
efendim: 

Bir önerge daha var, okutuyorum 

Cumhuriyet Senatosu Başkan'iığna 
Görüşülmekte olan 5237 sayılı Yasanın 9 ncu 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki be
lediye imar planları gereğince üzerinde tasarruf hak
kı bulunmayan arsalar temizletme ve aydınlatma har
cına tabi değildir.» 

Elâzığ 
Cahit Dalokay 

Kastamamu 
A. Münif İslâmoğlu 

Balıkesir 
î. Sıktı Yırcalı 

Ankara 
Atıf Benderlioğlu 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge daha var, okutuyorum 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına t 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci madde- I 

siyle değiştirilmesi istenen 5237 sayılı Kanunun 9 ncu I 
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna «Bu harç, hiz
metin fiilen yapılması halinde tahsil olunur.» cümle- I 
sinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ Balıkesir I 
Cahit Dalokay İ. Sıtkı Yırcalı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; I 
Bu husustaki önergeleri dinlediniz. I 
Sayın Yırcalı, birinci önerge hakkında bir açık- I 

lama yapmak ister misiniz efendim?.. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Birinci önerge, görüşülmekte olan 30 ncu madde

nin tümünde değişiklik öneren bir önergedir. Bütün 
fıkralar tamamen içine alınmış ve değişiklik önerili
yor. Yalnız bir fıkra değil ve okundu, tutanaklara I 
geçti. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge Sayın Yırcalı ve arkadaşlarına ait
tir. 

Sayın Yırcalı, bu önergenizi açıklamak lüzumunu 
hisseder misiniz?. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu önerge de, görüşülmekte olan 30 ncu madde

nin üçüncü bendinin değişikliğini önermektedir, yal
nız üçüncü bendin. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI | 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen-
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen- j 
dim. } 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Yine Sayın Yırcalı ve arkadaşlarına ait üçüncü 
önergede de, görüşülmekte olan 9 ncu maddenin, 
(esas kanunda 30 ncu maddedir) dördüncü fıkrasının 
değişikliği önerilmektedir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim"'.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Sıtkı Yırcalı ve arkadaşlarına ait diğer bir 
önerge de, görüşülmekte olan 9 ncu maddenin dördün
cü fıkrasının başka bir şekilde değiştirilmesi, «Tonu 
en az 20 lira ila en çok 200 lira olarak alınır ve bu 
vergi motor için yukarıdaki hadlerin c/c 50'si ora
nında alınır.» şeklindedir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
'katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Yine Sayın Yırcalı ve arkadaşlarına ait diğer bir 
önergede 9 ncu maddenin son fıkrasının değiştiril
mesi istenmektedir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen -
dim. 

— 136 — 



C. Senatosu B : 47 27 . 2 . 1979 O : 2 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Yine, Sayın Yırcalı ve arkadaşlarına ait diğer bir 
önerge var. «9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesi» denir ki, «Belediye sınırları ve mücavir 
alanlar içindeki belediye imar planları gereğince 
üzerinde tasarruf hakkı bulunmayan arsalar temizlet
me ve aydınlatma harcına tabi değildir.» şeklinde de
ğişiklik istemek tedir.; 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —: Hükümet katılıyor mu efendim?. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

III. — ' 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz?...: 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 52 nci maddesine göre ekseriyet yoktur, 
yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız, beş kişi lazım Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mevcut efen
dim. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza!, Balıkesir Üyesi 
î. Sıtkı Y'ırcaiı, Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, Ba
lıkesir Üyesi Raif Eriş, Antalya Üyesi Şerafeddin 
Paker ayağa kalkarak yoklama isteminde bulun
dular.) 

'BAŞKAN — Beş sayın üye var, yoklama isten
miştir. Yoklama yapacağım efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok Sayın Baş
kanım, ekseriyet yok. Girip çıkanlar oldu. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sen izin 
verirsen olur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bilmiyorum, iti
madımız kalmadı size, dünkü yaptıklarınızdan sonra. 

Yine, Sayın Yırcalı ve arkadaşları tarafından ve
rilen bir önergede 9 ncu maddenin üçüncü fıkrasının 
sonuna «Bu harç, hizmetin fiilen yapılması halinde 
tahsil olunur.» cümlesinin eklenmesi istenmektedir. 

Önergeye komisyon katılıyor mu efendim?.. 

IBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmamaktadır. Önergenin dıükkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorumı: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 
Okunan 9 ncu maddeyi okunduğu şekliyle oyla

rınıza sunuyorum,: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde okunduğu şekilde kabul edilmiştir. 

1C ncu maddeyi okutuyorum: 

BAŞKAN — Hayır, lüzum yok efendim. Yasal 
haktır ve kullanılabilir. Siz tedbirinizi kenttiniz ala
caksınız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi tamamlanmıştır 

efendim. 
Sayın üyeler; 
Müzakerelere devam edecek gerekli çoğunluğu

muz vardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — 96 üye var efendim. İtimat buyurun 
artık. Nasıl, hakla bunu konuşabiliyorsunuz?^ (CHP 
sıralarından gürültüler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Giren çıkan, gi
ren çıkan 

BAŞKAN — İki üye sayıyor, ben sayıyorum 96 
üye var efendim, Nasıl, buna güvenmek gerek Saıyın 
Ucuzal?.. (CHP sıralarından gürültüler) 

'Bırakın efendim, müsaade buyurun siz. Yani, bir 
yerde güvenmek lazım artık Divana efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bilmiyorum. İti
madımız kalmadı efendim dünkü yaptığınızdan sonra. 
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SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Kafa kafa saysana. 

BAŞKAN — Yapmayın efendim, rica ederim, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dünkü yaptığı
nızdan sonra itimadımız kalmadı. 

BAŞKAN — Olmaz efendim^ Aynı şeyi dün yap
tınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İyi, peki devam 
edin. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sin mü
saade edersen olacak, değil mi?.. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

1. — 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/686; C. Senatosu : 2/145) 
(S. Sayısı : 896) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Müzakerelere devam ediyoruz. Madde 10'u oku

tuyorum efendim. Sonunda açık oylama vardır; bu 
işin bittiğinde açık oylama vardır. Sayın Genel Ku
rula duyururum efendim. Süremiz devam ediyor. Bu 
gece 12.00'ye kadar devam edecek. 

Madde 10. — Maktu Resim ve Harçlarla, Para 
Cezaları : 

Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen ve bu Ka
nun ile değiştirilmemiş bulunan maktu resim ve harç
ların miktarı 50 kat artırılmıştır. Çeşitli belediye ka
nunları ile tüzük ve yönetmeliklerinde öngörülen pa
ra cezaları en çok 30 katına kadar artırılmıştır. An
cak, 1.1.1960'dan sonra yürürlüğe giren Belediye ka
nunları ile tüzük ve yönetmeliklerinde öngörülen ce
zalar 10 katına kadar artırılmıştır. 

Söz konusu kanun, tüzük ve yönetmelikler uya
rınca hükmedilecek ticaret, sanat ve meslekten men 
cezaları, beher günü için, 1 000 lira (Bar, gazino ve 
pavyonlarda beher gün için 10 000 lira, diğer eğlen
ce yerlerinde beher gün için 5 000 lira) hesabı ile ve 
mükellefin isteği halinde para cezasına çevrilebilir. 

Yurt içindeki her türlü yol, köprü, tünel gibi yerler
den paralı geçişler nedeniyle alınan geçiş ücretleri
ne % 50 oranında Bakanlar Kurulunca belediye payı 
eklenir. 

Bu pay, paralı geçişin sınırları içinde bulunan ilin 
belediyelerine nüfusları oranında dağıtılır. 

Belediyeler, yangın söndürme araçlarını tamam
lamak ve bu alanda yeterli hizmet yapabilmek ama
cıyla kendi sınırları içindeki taşınır( Çiftçiye ait ta
rım ürünleri hariç) ve taşınmaz mallar (Sabit tesis
ler dahil) için yapılan işlemlerden dolayı, yangın si
gorta ve mükerrer sigorta şirketlerinin aldıkları prim

ler üzerinden •% 10 oranında yangın söndürme har
camalarına katılma payı alırlar. Bu paylar hiçbir su
retle müşteriye intikal ettirilmez. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi dinlediniz. Mad
de üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Müşterek ve Son Hükümler : 
Madde 11. — A) Bu Kanunda yazılı vergi, re

sim ve harçların en az ve en çok miktarları arasın
da değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidiir. 
Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılıncaya kadar 
maktu tarifelerdeki en az miktarlar uygulanır. 

B) Belediye Gelirleri Kanununda bahsi geçen 
vergi, resim, harç ve belediye paylarının tarh, tahak
kuk, tahsili ile ilgili olarak, belediyelerce yetkili kılı
nacak memurlar mükellef ve sorumlular nezdinde ge
rekli inceleme yapabilirler. 

C) Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığı
nın da görüşünü alarak, bu kanunla yeniden düzenle
nen veya değişiklik yapılan vergi, resim ve harçlarla 
ilgili olarak, vergilemede güvenliği ve basitliği sağ
lamak amacı ile tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri de 
dahil olmak üzere, gerekli düzenlemeleri yapmaya 
ve önlemleri almaya yetkilidir. 

D) Bu Kanunun 8 nci maddesine bağı 28 nci 
maddesinin A/2 nci fıkrası gereğince nehir ve deniz
lerde işgal ruhsatı verilmesi imar ve İskân Bakanlığı
nın iznine tabidir., 

E) Maliye Bakanlığı yıllık miktarı 1 C00| lirayı 
geçmeyen vergi, resim ve harçları bir taksitte ödet
meye yetkilidir. 

F) 5237 sayılı Kanunun 40 ve 42 nci maddelerin
de yer alan «İçişleri Bakanlığı» ve «İçişleri Bakanı» 
deyimleri, (Yerel Yönetim Bakanlığı» ve «Yerel Yö
netim Bakanı» olarak değiştirilmiştir. 

G) Bu Kanun hükümleri uyarınca belediyelere 
verilmek üzere tahsil edilen vergi ve vergi payların
dan, belediyelerin özel kanunla kurulmuş ve beledi-
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yelerden ayrı hükmi kişiliği bulunan (EGO, ESHOT 
ve İETT gibi) kuruluşların Türkiye Elektrik Kuru
muna olan borçları düşüldükten sonra, kalan miktar 
Maliye Bakanlığınca belediyelere ödenir. 

H) Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra Beledi
ye Gelirleri Kanunu ile ilgili olarak doğacak uyuş
mazlıklardan vergi, resim ve harç konuları itibariyle 
Maliye Bakanlığınca gerekli görülenler, bu Bakanlığa 
bağlı muvazzaf ve gayri muvazzaf itiraz komisyon
larınca incelenerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi dinlediniz. Madde 
üzerinde söz isteyen sayın üye?... 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Benim bir sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Soruya geleceğim Sayın Akşit. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, benim 

de sorum var. 
BAŞKAN — Tabii efendim. 
Sayın Bakan, Sayın Akşit'in bir sorusu var, oku

tuyorum efendim, 

Sayın Başkanlığa 
11 nci maddenin görüşülmesini takiben sorulmak 

üzere: 
Denizli'de daha önce Yerel Yönetim Bakanlığı 

tarafından yalnız CHP'li belediyelere yardım yapıl
mıştı. 

Diğer belediyelere de «CHP'ye geçerseniz yardım 
yapılabileceği» söylentisi halen Denizli'ye hâkimdir. 

Ben bir yazılı soru ile hangi belediyelere, ne mik
tar yardım yapıldığını sormuştum. Sualime tam cevap 
verilmedi. 

Yeni Belediye Gelirleri Kanunu muvacehesinde, 
Yerel Yönetim Bakanlığının tutumu ne olacaktır?... 
Delaletinizle cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Denizli 
Baha Akşit 

BAŞKAN — Efendim, bu sorunuzu kendilerine 
göndereceğiz, size cevap verecekler. Bu Yasa ile ili
şiği yok Sayın Akşit; sormuyorum* efendim. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Bence var; ama eski 
sorduğum suale de Sayın Bakan cevap vermedi. O za
man bunu da ekleyip dikkatine sunun. 

BAŞKAN — Bunu da ekleyecekler dikkate alıp. 
Lütfen Sayın Bakan, yazılı cevap verirsiniz efen
dim. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili önergeler var, 
okutuyorum efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Pardon Sayın Çalış. Bir sorunuz var

dı, buyurun. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bu 11/C'ye göre iste

nilen yetki, Anayasanın 64 ncü maddesindeki yetkiyi 
kapsıyor mu; yoksa bu Kanunun içinde ve bu Kanu
na münhasır olmak üzere, bu Kanunun bu maddesi 
içinde verilen bir yetki midir?... Anayasanın 64 ncü 
maddesindeki yetki kuvvetindeki kararname ile ilişki
si var mıdır?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu anladınız. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, bu 
yetki sadece bu Yasa içindir efendim. 

BAŞKAN — Yalnız bu Yasa için bu yetki efen
dim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bu Ya
sa için olabilir. Mutlaka Yetki Yasası, Anayasanın 
64 ncü maddesine göre verilen yetkinin, birçok ka
nunları kapsaması gerekmez. Bir madde içinde veri
lebilir, bir kanun için de yetki verilebilir. Bunun, 
Anayasanın 64 ncü maddesindeki yetkiyle bir ilgisi 
var mıdır?... Yoksa, sadece bu Kanunun 11 nci (C) 
maddesindeki bu Kanunun içindeki bir yetki midir?... 

BAŞKAN — «Yalnız burayla ilgili bir yetkidir» 
diyor. «Anayasadaki bahsedilen maddeyle ilişiği 
yoktur» diye cevap verdiler. Buyurun Sayın Yırcalı. 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, mad
denin (H) fıkrasında «Bu kanunun yayımı tarihin
den sonra Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili ola
rak doğacak uyuşmazlıklardan vergi, resim ve harç 
konuları itibariyle Maliye Bakanlığınca gerekli gö
rülenler, bu Bakanlığa bağlı muvazzaf ve gayri mu
vazzaf itiraz komisyonlarınca incelenerek karara 
bağlanır.» Lüzum görülmediği halde, geri kalan iti
razlar kim tarafından yapılır?... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkanım; 

Vergi Usul Yasamızda, belediye gelirlerinin ihti
laflarının çözümüne Bina ve Arazi Vergisi komisyon
ları bakmaktadır. Bu Yasayla lüzum görülenler, Ma
liye Bakanlığına bağlı muvazzaf itiraz komisyonları
na, bunun dışında kalanlar, yani ayıklanmamış olan
lar da Vergi Usul Yasası gereğince Bina ve Arazi 
Vergisi komisyonları tarafından incelenecektir. 

Arz ederim. 
İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Bir soru daha-

sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Aynı soruya cevapsa lütfen olma

sın. Başka soruysa devam edelim;, 
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î. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Aynı soruya 
değil efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Aym konu üze

rinde muvazzaf vergi komisyonları kurulan yerler
de, bütün, ihtilaflara onlar bakarlar. Bu bakımdan; 
mesela, Balıkesir merkezinde muvazzaf vergi itiraz 
komisyonu vardır. Böyle olunca, geri kalanlarla bu
nun dışında ithal edilmemiş olanlara kim bakacak
tır?... 

BAŞKAN — Evet efendim kısaca lütfen, müm
künse. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Efendim, konu açık
tır, Maliye Bakanlığı bu Yasa değişikliğiyle getirilen 
yeni vergi ya da düzenlenen vergi ve resimlerden bir 
kısmını, dilerse kendi teşkilat kanununa göre kurul
muş olan muvazzaf komisyonları görevlendirilecek, 
diğerleri de kendi yasası gereği olarak Bina ve Ara
zi vergileri komisyonları tarafından incelenecektir. 
Ortada hiçbir şey yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sayın 
Bakan, yalnız şurada bir hususun tavzihine ben de 
lüzum hissettim. Ksaca onu ifade edeyim. Bu, önem
li olan değerlendirme resmi vardı, bir hayli üzerinde 
tartışma geçti; Sayın Maliye Bakanı, izin verirseniz 
Sayın Bakanla bu konuyu çözmek üzereyiz efendim. 
Buradaki (C) bendindeki, «Maliye Bakanlığı ve Yerel 
Yönetim Bakanlığının da görüşünü alarak, bu Ka
nunla yeniden düzenlenen veya değişiklik yapılan 
vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak vergilemede gü
venliği ve basitliği sağlamak» deyiminden yararlana
rak mı bu bahsedilen; evvelce kabul ettiğimiz 9 ncu 
madde için gerekli yönetmeliği veya tüzük değişik
liğini getireceksiniz?... Deyim bu mu oluyor?... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Doğrudur, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, önergeler var okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 11 nci mad

desinin (A) fıkrasının, madde metninden çıkarılma
sı için gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Elazığ Zonguldak 
Cahit Dalokay Ahmet Demir Yüce 

Balıkesir 
Suki Yırcalı 

| Gerekçe : Bu Kanunla getirilmek istenen değişik
liklerle, belediye hudutları içinde yaşayanlara, ge
lirlerinde bir iyileştirme sağlanamamasına rağmen, 

i yeni vergi yükleri getirilmektedir. Ayrıca, hadler ara
sında en az veya çok miktarlarda değişiklik yapmak 
üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmekle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerine de mü
dahale edilmiş olmaktadır. Bu nedenlerle fıkranın 

s madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 11 nci mad
desinin (B) fıkrasının madde metninden çıkarılması 
için gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Kahramanmaraş Gaziantep 
Adnan Karaküçük Mehmet Kılıç 
Gerekçe : Belediye Gelirleri Kanununda belirti

len vergi, resim ve harçların artırılmasına ilişkin bu 
kanun teklifini, taşıdığı zihniyet itibariyle orta ta
bakayı zaten içinde bulunduğu geçim sıkıntısını dü
zeltmek dururken daha da fakirleştireceği muhakkak
tır. Ayrıca, bu maddenin (B) fıkrasının bu haliyle 
kanunlaşması halinde, belediyelerce yetkili kılınacak 
birtakım ehliyetsiz kişilerin vatandaş üzerinde ta
hakkümleri ve birtakım usulsüzlüklere yol açılacağın
dan endişeliyiz. Bu nedenle, fıkranın madde metnin
den çıkarılmasını teklif etmekteyiz. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 11 nci maddesinin (A) 

I bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Çankırı 
I Gürhan Titrek 

I Madde 11. — (A) : Bu Kanunda yazılı vergi, 
I resim ve harçların en az ve en çok miktarları ara

sında değişiklik yapmaya belediye meclisleri yetkili
dir. 

Belediye meclislerince değişiklik yapılıncaya ka
dar maktu tarifelerdeki en az miktarlar uygulanır. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum 
I efendim. 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklif i -

I nin 11 nci maddesinin (B) fıkrasının aşağıdaki şekil-
I de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Madde 11. — (B) : Belediye Gelirleri Kanunun- J 
de bahsi geçen vergi, resim, harç ve belediye payla
rının tarh, tahakkuk, tahsiliyle ilgili olarak Maliye 
Bakanlığınca yetkili kılınacak kişilerce mükellefler 
nezdinde gerekli inceleme yapılabilir. 

Elazığ Balıkesir 
Cahit Dalokay İ. Sıtkı Yırcalı 

Gerekçe : 
Belediye Gelirleri Kanununda bu teklifle yapıl

mak istenen değişiklik esasen dar gelirlilerin vergi 
yükünü artırmaya matuftur. Bunun yanı sıra vergile
rin tahsil ve tarhı ile ilgili uygulamayı açıklayıcı 
nitelikte olan bu maddenin (B) paragrafının getiril
diği gibi, kanunlaşması halinde, belediyelerin vatan
daş üzerinde verginin getirdiği ezici etkinin yanın
dan birtakım demokratik olmayan baskıları da uy
gulama imkânına sahip olabilecekleri izahtan vares
tedir. Bu nedenle belediye başkanlıklarına yetki ola
rak verilmek istenen bu görevin Maliye Bakanlığı 
uhdesinde bırakılması uygun olacağı kanaatıyla de
ğişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeleri dinlediniz. 
Sayın Ahmet Demir Yüce ve arkadaşları tara

fından verilmiş birinci önergede, «Görüşülmekte olan 
11 nci maddenin (A) fıkrasının metinden çıkarılması» 
istenmektedir. 

Bu teklife, bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Yine diğer bir önergeyle Sayın Mehmet Kılıç ve 
Sayın Karaküçük «Görüşülmekte olan 11 nci mad
denin (B) fıkrasının madde metninden çıkarılması» 
istenmektedir. 

Bu önergeye komisyon katılıyor mu efendim?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?... 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka
tılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Gürhan Titrek'in önergesinde, «11 nci mad
denin (A) bendinin değiştirilmesi» istenmektedir. 
Değişiklik şekli de, oradaki «Bakanlar Kurulu» de
yiminin yerine «Belediye meclislerinin kaim olması» 
istenmektedir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.., 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka
tılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Cahit Dalokay ve arkadaşlarına ait öner
gede, «Görüşülmekte olan 11 nci maddenin (B) ben
dinde değişiklik istenmektedir» değişikliği ıttılaınıza 
arz ettim. 

Bu önergeye komisyon katılıyor mu efendim?...-

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka
tılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Okunan 11 nci maddeyi, okunduğu şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 12'yi okutuyorum. 
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Kaldırılan Hükümler : 
Madde 12. — A) 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun 13 ncü maddesinin (A) 
ve (E) fıkralarının ikinci paragrafları ve aynı Kanu
nun 15 ve 45 nci maddeleri; 

B) 23.5.1928 gün ve 1324 sayılı Damga Resmi 
Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine iliş
kin kanunların ilan ve reklamlara ait hükümleri; 

C) 29.7.1970 gün ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununun işletme vergisine ilişkin hükümlerinden, bu 

Kanun kapsamına alınan hizmet işletmeleriyle ilgili 
olanlar; 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Okunan madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok^ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu arada bir sunuş 
gelmiştir, Yüce Heyetinize arz ediyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

4. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesı asıl 
ve yedek üyelikleriyle Kuzey Atlantik Assamblesi ve 
Parlamentolar arası Birliği Türk Grubuna CHP Gru
bunca aday olarak seçilen üyelere dair Başkanlık tez
keresi. (3/1605) 

Genel Kurula 
Avrupa 'Konseyi Parlamento Assamblesi asıl ve 

yedek üyelikleriyle Kuzey Atlantik Assamblesi ve 
Parlamentolararası Birliği Türk Grubuna, ilişik liste
de isimleri yazılı sayın senatörler Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunca aday olarak seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi : 

Asıl üyelikler : 

Abdullah Köseoğlu (Kocaeli Senatörü), 
Uğur Alacakaptan (Ankara Senatörü), 

Yedek üyelikler : 

Beyti Arda (Kırklareli Senatörü), 
Süleyman Sırrı Ergun (Edirne Senatörü), 
Kuzey Atlantik Asısarnblesıi Türk Grubu : 
Muhsin Batur (Cumhurbaşkanınca S.Ü.), 
Parlamentolararası Birliği Türk Grubu : 
Solmaz Belül (İstanbul Senatörü), 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

I. _ 1J.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 21686; C. Senatosu : 
2/145) (S .Sayısı : 896) (1) 

BAŞKAN — Görüşülmekte olan teklifin geçici 
maddesini okutuyorum efendim. 

Geçici Hükümler : 
Geçici Madde — A) Yat, kotra ve her türlü iç

ten ve dıştan takma motorlu tekneleri elinde bulun
duranlar, ilgili belediye ve liman başkanlığına üç ay 
içinde bildirimde bulunmak ve kayıtlarını yaptırmak; 
vergi? beyannamelerini ise yine aynı süre zarfında 
ilgili belediyelere vermek zorundadırlar. 

(1) 896 S .Sayılı basmayazı 23.2.1979 tarihli 44 
ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Bu zorunluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul 
Kanununun kaçakçılığa ilişkin hükümleri uygulanır. 

B) İlk uygulama yılında, yürürlük tarihinde Em
lak Vergisi taksit ayı geçmiş ise, bu taksit ile ilgili 
döneme ait temizleme ve aydınlatma harcı alınmaz. 

C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tabela 
ve unvan vergisine tabi olacak şekilde bir işyerinde 
ticari, sınai ve mesleki faaliyette bulunmakta olanlar, 
belediyelerin genel beyan çağrısından itibaren iki ay 
içinde beyanda bulunmak ve mükellefiyetlerini tesis 
ettirmek zorundadırlar. 

İlk uygulama yılında, yürürlük tarihinde taksit ayı 
geçmiş ise, bu taksitle ilgili döneme ait tabela ve un
van vergisi alınmaz. 

D) Bu Kanunun yayımından önce kesinleşmiş 
olan imar planları ile imar planı değişikliklerine ait 
değerlenme resmi, bu Kanunun yayımından sonra 
sözü geçen planların uygulanması sırasında alınn\ 
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Bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince değerlen
me resmine tabi olan faaliyetler, ilgili kararların ke
sinleşme tarihinde resme tabi tutulmadığı takdirde, 
bu kararların uygulanması nedeniyle uygulanma tari
hindeki artan değeri üzerinden resme tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok.j 

Yalnız, Sayın Bakan ve Sayın Komisyon, bir şe
yin açıklanmasını rica edeceğim. Okuduğumuz ge
çici maddenin son fıkrasında, «Bu Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince...» denmektedir. Hangi Kanunun 
2 nci maddesidir; o maddeyi hemen bulalım da oku
yalım efendim. Uzmanlardan da soralım. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, «Değerlen
me Resmi» 3 ncü maddede geçmektedir. Değerlen
me Resminden bahsedilmektedir. Kapsam itibariyle 
Değerlenme Resminin olduğu 3 ncü madedir. 

BAŞKAN — Yani, yanlış mı yazılmış bu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bunu söyleyin efendim. Çünkü, öy
le bir 2 nci madde arıyorum, bulamıyorum. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Kökü yanlış, ta
mamı yanlış Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gene dikkat buyurun, telaşlı bir 
şey olmasın; uzmanlar da arkadan müdahale etsin
ler. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yok efendim, ga
yet açık. «Değerlenme Resmi» denmiştir. Halbuki, 
«Değerlenme Resmi» 3 ncü maddenin kapsamına gir
mektedir. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Geçecek Sayın 
Başkan, bu Kanun böyle geçecek... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, düzelte
lim de yanlış olmasın. 

3 ncü madde olarak düzeltiyorsunuz; öyle mi 
efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet efendim. 
(CHP sıralarından «Maddi hata» sesleri) 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Hepsi zaten mad
di hata. 

BAŞKAN — Maddi hata vardır, komisyon maddi 
hatayı kabul etmiştir. Geçici maddenin son fıkra
sındaki «2 nci maddesi gereğince» kısmı «Bu Kanu
nun 3 ncü maddesi gereğince» olarak geçecek. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi söylediğimiz... 
Değişiklik şekli olmuyor mu Sayın Komisyon?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Tashih oluyor. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Maddi hatadır efen
dim, değişiklik değildir. 

BAŞKAN — Madi hatadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Yürürlük : 
Madde 13. — Bu Kanunun; 
A) Yük ve yolcu taşıma ücretlerinden belediye 

payı alınmasına ilişkin 1 nci maddesiyle, 7 nci mad
desinin, yeniden resmin kapsamına alınan hizmet iş
letmelerine ilişkin hükümleri ve 12 nci maddesinin 
(C) fıkrası hükmü, yayımını izleyen ikinci ay başın
da, 

B) 10 ncu maddesinin paralı geçişlerden % 50 
belediye payı alınmasına ilişkin hükmü, 1 . 3 . 1982 
tarihinde, 

C) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye var mı efendim?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden 

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 

Okunan Kanun Teklifinin tümünü ekli tarifeler 
ve cetvellerler birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Cetveller 
okunmadı Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Okundu efendim, okundu. Onları 
lüzum görülmüyor efendim. 

Sayın üyeler, açık oylaması vardır bu Kanunun. 
Kupaları buraya koyacağım. İsimler okunacak, öy
le oy atılacak efendim. İsmi okunan sayın üyeler 

[ oylarını kullanacaklar efendim. 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Oy 
kullanan, kullanmayan üyelerin varlığı tespit edilsin 
Sayın Başkan, efendim, salonda oy kullanmayan üye
ler vardır, bunlar tespit edilsin. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin Abadan - Unat' 
tan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, oylama yapılırken Se
nato Başkanı Sayın Sırrı Atalay Genel Kuruldadır, 
Sayın Ömer Ucuzal Genel Kuruldadır, Sayın Cahit 
Dalokay Genel Kuruldadır, Sayın Orhan Çalış Gen-i 
Kuruldadır, Sayın Sıtkı Yırcalı Genel Kuruldadır, 
Sayın Ömer Naci Bozkurt Genel kuruldadır, ifade 
eder ve tutanaklara geçiririm. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?... 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan, teşekkür için. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ 

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Büyük emek ve gayretlerinizle Türk belediyeciliği
ne armağan ettiniz bu Yasa ile 13 milyarı aşan bir 
kaynağı belediyelerin kullanımına armağan etmiş bu 
lunuyorsunuz. 

Böylece Cumhuriyetten bu yana özlemini çektiği
miz etken, üretken, yaratıcı, aynı ölçekte özerk ol
masını istediğimiz belediyeciliğe, Türk belediyelerini 
kavuşturmaya büyük katkılarda bulundunuz. 

Bundan böyle, 1978 mali yılı uygulamaları iti
bariyle Devletin desteğini en üst düzeyde almış ol
masına rağmen, 13,8 milyar liralık bir öz kaynağa 
kavuşan belediyelere, bütün Devlet yardımlarına rağ-

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize ili YSE Makine Parkının takviyesi ile ba
zı ilçe ve mahallelerin yol, köprü, cami ve sosyal 
tesis yapımlarına dair soru önergesi ve Köy işleri 
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzun yazılı cevabı. 
(7/1039) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 1 7 . 1 . 1979 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

men, 13,8 milyar liralık bir kaynağı kullanan belediye
lere, kendi öz malları olan, kendilerinin tarh, tahak
kuk ve tahsil ettiği öz kaynakları olan vergi, resim ve 
harçlara onları kavuşturmakla, düne oranla onları 
yüzde yüz daha özerk, yüzde yüz daha demokratik 
yaptınız. 

O nedenle, bu demokratik gelişime saygılı olaca
ğına inandığım Türk belediyeciliğinin sizlere saygısı 
büyük olacaktır. Katkılarınızla, sayenizde, belediye
ler halkını aydınlatan, halkına hizmet veren, kendi 
özerkliğini koruyup politika dışında kalabilecek de
mokratik kurullar, kuruluşlar olarak Türk demokra
sisine hizmet edecek ve Türk beeldiyeciliği bu bü
yük katkılarınızı ebediyen unutmayacak, size şükran 
borçlu olacaktır. Onlar adına şükran borcumu saygıy
la arz ediyorum efendim. (CHP ve MBG sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Oylama sonuçlarını arz ediyorum : Oylamaya 94 

sayın üye katılmış; 88 kabul, 1 ret, 5 çekinser oy 
verilmiş ve böylece 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına 
ilişkin Kanun Teklifi Yüce Senatoca da kabul edil
miştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Sayın üyeler; 
Bana şu ana kadar bir teklif gelmedi. Günlük 

program bitti. Elimde de bir önerge yok. Bu itibar 
la 1 Mart 1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.35 

Rize İline Ait : 
Soru : 1. Çayeli ilçesi Kaptanpaşa bucağı Gelin

cik yolu ve köprüsü, 
2. Çayeli ilçesi Buzlupınar köyü Komünüz ma

hallesi yolu, 
3. Çayeli ilçesi Madenköy Habipoğlu mahallesi 

yolu, 

4. Çayeli ilçesi Erenler köyü Çınartepe mahalle
si yolu, 

5. Çayeli ilçesi Erenler köyü Demirciler mahal
lesi yolu, 

6. Çayeli ilçesi Maden köy Madenli II köprüsü, 

-*>•• m a y ı < a » " ••••». 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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7. Çayeli ilçesi Arakner mahallesi yolu, 
8. Rize Merkez Yenidoğan köyü Tef ekol mahal

lesi yolu, 
9. Çayeli ilçesi Buzlupınar köyü Biberoz mahal

lesi yolu ve köprüsü. Bu yol ve köprüler 1979 yılında 
yapılacak mıdır? 

10. Çayeli ilçesi Madenköy Habipoğlu mahalle
si Aşlamalık mevkii cami yapımı yarım kalmıştır. 
Bakanlığınızın 28 . 10 . 1976 gün Bakan özel yazı
da sosyal tesis uygulama programdan 1977 yılında 
ödenek gönderileceği bildirilmiştir. Bu ödenek 1979 
bütçesinden gönderilecek midir? 

11. Çayeli ilçesi Buzlupınar köyü, Çukurlukoca 
köyü, Çayeli ilçesi Kaptanpaşa bucağı (Bu yerlerde 
köye gelir getirecek ve muhtarlık binası olarak kul
lanılacak yapılar İller Bankası köy payı ile başlatılmış, 
köylünün taahhüt ettiği kısmın yapımına yardım gü
cü olmadığından yarım kalmışlardır. İkinci bir öde
nek alınamamaktadır.) Sosyal tesis programı ödeneğin
den 200 biner liraya ihtiyaçları vardır. 1979 bütçesin
den gönderilecek midir? 

12. Çayeli ilçesi Erenler, Seslidere, Uzundere, Ye-. 
şiltepe, Demirhisar, Çukurluhoca, Sefalı, Şendere, Ya
maç köylerine ve Rize Merkez Akpınar, Ketenli köy
lerine sosyal tesis uygulama programından muhtarlık 
ve gelir getirecek bina ve cami yapımı için 400 biner 
lira 1979 bütçesinden gönderilecek midir? 

13. Rize YSE makine parkı yetersizdir ne za
man takviye edilecektir? 

Müsteşarlık 
38 

YSE Özel Büro : 
27 . 2 . 1978 

Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 19 . 1 . 1979 gün 

ve 17607-7050-7/1039 sayılı yazıları. 
İlgide belirtilen yazıları ekinde Bakanlığıma gön

derilen Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Ta
lât Doğan'ın yazılı soru önergesinde; 

1. Çayeli - Kaptanpaşa bucağı Gelincik mahal
lesi yolu ve köprüsü, 

2. Çayeli - Buzlupınar köyü Kayalar (Kominoz) 
mahallesi yolu, 

3. Çayeli - Madenli köyü Habipoğlu mahallesi yo
lu, 

4. Çayeli - Erenler köyü Çınar mahallesi yolu, 
5. Çayeli - Erenler köyü Demirciler mahallesi 

yolu, 
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6. Çayeli - Madenli köyü Madenli II nci köprü
sü, 

7. Çayeli ilçesi Arakner mahallesi yolu, 
8. Rize - Merkez - Yenidoğan köyü fTefekol ma

hallesi yolu, 

9. Çayeli - Buzlupınar köyü Gümüşpınar (Bibe
roz) mahallesi yolu ve köprüsü. Bu yol ve köprü
ler 1979 yılında yapılacak mıdır? 

10. Çayeli ilçesi Maden köy Habipoğlu mahalle
si Aşlamalık cami yapımı yarım kalmıştır. Bakan
lığınızın 28 . 10 . 1976 gün Bakan Özel yazıda Sos
yal Tesis uygulama programına 1977 yılında öde
nek gönderileceği bildirilmiştir. Bu ödenek 1979 
yılında gönderilecek midir? 

11. Çayeli ilçesi Buzlupınar, Çukurluhoca köy
leri, Çayeli ilçesi Kaplanpaşa bucağı (Bu yerler
de köye gelir getirmek ve muhtarlık binası olarak -
kullanılacak yapılar İller Bankası köy payı ile başla
tılmış, köylünün taahhüt ettiği kısmının yapımına 
yardım gücü olmadığından yarım kalmışlardır. İkin
ci bir ödenek alınamamaktadır.) Sosyal Tesis prog- -
ramı ödeneğinden 200 biner liraya ihtiyaçları vardır. 
1979 bütçesinden gönderilecek midir? 

12. Çayeli ilçesi Erenler, Seslidere, Uzundere, 
Yeşiltepe, Demirhisar, Çukurluhoca, Sefalı, Şendere, 
Yamaç köylerine ve Rize - Merkez - Akpınar, Ke
tenli köylerine Sosyal Tesis uygulama programından 
muhtarlık ve gelir getirecek bina ve cami yapımı 
tiçin 400 biner lira 1979 bütçesinden gönderilecek mi
dir? 

13. Rize YSE Makine parkı yetersizdir ne zaman 
takviye edileceği sorulmaktadır. 

Rize - Çayeli - Kaptanpaşa bucağı Gelincik ma
hallesi yolu 1979 Bütçe yılı tesviye program öne
rilerinde yer almaktadır. Anılan köyün köprüsü 
1978 yılında köprü yeri arazi uyuşmazlığı nedeniyle 
yapımına başlanılamamış, 1979 yılı program öneri
lerinde tekraren yer verilmiştir. 

Çayeli - Buzlupınar Kayalar (Kominoz), Rize -
Merkez - Yenidoğan köyü Tefekol mahalle yolları 
1979 yılı program önerilerinde bulunmamaktadır. 

Çayeli - Erenler köyü Çınar, Demirciler, Buzlu
pınar köyü (Biberoz) Gümüşpınar ve Çayeli ilçesi 
Arakner mahalle yolları 1979 yılı tesviye, Çayeli -
Madenköy Habipoğlu mahallesi de 1979 yılı köy yolu 
stabilize kaplama program önerilerinde yer almakta
dır. 
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Rize - Çayeli - Buzlupmar köyü Gümüşpınar (Bi-
beroz) mahallesi köprü işi, 1979 yılı köprü yapım 
programına not alınmıştır. 

Çayeli Madenli II köprüsünün 29 . 8 . 1978 ta
rihinde üstenmesi yapılarak ileriki yıllara sari, yük
lenici Hamit Bilgin'e 15 . 11 . 1979 tarihinde bitiril
mek üzere sözleşmeye bağlanmıştır. 

Çayeli - Maden köy Habipoğlu mahallesi, Çu-
kurluhoca, Erenler, Uzundere, Yeşiltepe, Demirhisar, 
Sefalı, Yamaç köyleri ve Kaptanpaşa bucağında 
Sosyal Tesis olarak cami, muhtarlık binası olarak 
köye gelir getiren tesisler 1978 yılı program önerile
rinde yer almaktadır. 

Çayeli Buzlupınar ,Seslidere, Şendere, Merkez 
ilçe Akpınar ve Ketenli köyleri sosyal tesisleri ola
rak cami, muhtarlık binası olarak köye gelir geti
ren tesisler ise 1979 yılı program önerilerinde bulun
mamaktadır. 

Program hazırlığında ödenek durumu ve köylerin 
sosyal ve ekonomik tesislere duyduğu gereksinme, 
belirli ölçüler sonucu saptanacak ve uygulamaya 
alınacak olanlar belirlenecektir. 

Rize ilinde mevcut makine parkı 161 adet olup, 
köylüye Ulaşım projesi gereğince de 31 adet ma
kine verilmiştir. Ayrıca, 1979 bütçe yılında yurt için
den sağlanacak makine ve teçhizattan da olanaklar 
ölçüsünde Rize ili YSE Müdürlüğü Makine parkı tak
viye edilebilecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Köy İşleri ve 
Kooperatifler 

Bakanı 
Ali Topuz 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Zi
ya Ayrım'm, Kars ili YSE Müdürlüğünce 1978 yılı 
içinde işe alınan ve isten çıkarılan işçilere ve yaptırı
lan içme suyu yol stabilizesi ve köprülerin keşif bedel
lerine dair soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı Ali Topuzun yazılı cevabı. (7/1030) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanlığı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına yardımlarınızı arz 
ederim. 

Kars Üyesi 
Y. Ziya Ayrım 

Soru : 1. Kars İM YSE Müdürlüğünce 1978 yılı 
içinde işe alınan ve işten çıkarılan işçilerin görevleriy
le ad ve soyadlannm, 

2. 1978 yılında Müdürlükçe yaptırılan içme suyu 
yol stabilizesi, köprü inşaatlarının kimlere ne şekil
de verildiğinin (ihale yoluyla mı ihalesiz mi?) ve işi 
alanların adreslerinin, 

3. Bu işlerin keşif bedelleriyle ne kadar tenzilat 
yapıldığının her iş için ayrı bildirilmesi. 

27 . 2 .1979 

TC 
Köy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanlığı 
Yol, Su ve Elektrik İşleri 

Genel Müdürlüğü 
Özel Büro Müdürlüğü 

Sayı : 3031-36 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 11 . 1 . 1979 tarih 
ve 17506-7000, 7/1030 sayılı yazıları. 

İlgide belirtilen yazıları ekinde, Bakanlığıma gön
derilen Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Zi
ya Ayrım'ın yazılı soru önergesinde; 

1. Kars ili YSE Müdürlüğünce 1978 yılı içinde 
işe alınan ve işten çıkarılan işçilerin görevleriyle ad 
ve soyadlarının, 

2. 1978 yılında Müdürlükçe yaptırılan içmesuyu, 
yol stabilizesi ve köprü inşaatlarının kimlere ne şe
kilde verildiğinin (İhale yoluyla mı ihalesiz mi?) ve 
işi alanların adreslerinin, 

3. Bu işlerin keşif bedelleriyle ne kadar ten
zilat yapıldığının her iş için ayrı bildirilmesi isten
mektedir. 

Kars YSE Müdürlüğünden, 
a) İşverence iş akti yürürlükten kaldıranlar : 
Oktay Erkoç yol formeni, 
Necati Yıldırım Loder Operatörü, 
Aslan Çimen Şoför, 
AM Karakoç Loder Operatörü, 
Ejder Cengiz Loder Operatörü, 
Yavuz Doğaner Usta Yardımcısı, 
b) Kendi İsteğiyle Ayrılanlar : 
Kazım Akyıldırım Sürveyan, 
Cemal Akalın Şoför, 
Faiz Gümüş Şoför, 
Abdullah Turan Şoför, 
Turan Balkan Şoför, 
Rıza Gelen Komprasorcü, 
Mustafa Öztürk usta yardımcısı, 
Kadir Pelek Mutemet, 
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c) Ölüm Nedeni ile Ayrılanlar : 
Veli Alaanç yol formeni, 
Elbeyli Araş sürveyan, 
ibrahim Çelebiler Makine yağcısı, 
d) Emeklilik Nedeni ile Ayrılanlar : 
Nadir Cengiz teknisyen, 
Mevsimlik işçiler dışında işçi alınmamıştır. 
1978 yılında yaptırılan işlere ait : 
2 ve 3 soruların yanıtları (Ek : 1 içmesuları 2 

sahife), (Ek : 2 köprüler 1 sahife) ve (Ek : 3 Köy-
yolları 4 sahife) olarak ekte gönderilmiştir. (1) 

Bilgilerinize sunarım. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, eski halk ozanlarının şiir, koşma, 
şarkı, türkü ve özgeçmişlerini derlemek hususunda ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Kül
tür Bakanı Ahmet Taner Kışlalının yazılı cevabı. 
(7/1057) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumu Kültür Bakanı tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için aracılığınızı saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Gerekçe : Şimdi, Halk dilinin vatanı sayılan halk 
eserlerini bir vatan gibi koruyacağımız günler gelmiş
tir. Bunları halk ağzı ve halk zevkiyle işleyerek, mil
li kütüphanelerimiz için değişmez, kılına dokunulmaz 
demirbaş nüshalarını meydana getirmeliyiz. 

Soru : Bakanlık olarak, eski Halk ozanlarının şiir, 
koçma, şarkı, türkü ve öz geçmişlerini de derleyecek 
şekilde yapıtlar olarak ortaya koymak için bir uğ
raşınız var mıdır? Var ise hangi kaynaklar ve kitaplar 
çıkarılmıştır. 

MİFAD-02/380.3/267 
Bilgi İstemi Hk. 

26 . 2 .1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

(Genel Sekreterlik) 
İlgi : 20 . 2 . 1979 günlemli, 06.212.00040/00135-

212 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil

mi Nalbantoğlu'nun Bakanlığımıza yönelttiği «Es-

(1) Yazdı soruya ekli cetveller Kanunlar Müdür
lüğündeki dosyasındadır. 

ki Halk Ozanlarının şiir, koşma, şarkı, türkü ve öz
geçmişlerini derlemek hususunda ne gibi çalışmalar 
yapıldığı» konusundaki soruları incelenmiştir : 

Bilindiği gibi Türk halk kültürünün bütün alanla
rı yanında halk edebiyatımız da Bakanlığımız Milli 
Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığının derleme, araş
tırma ve değerlendirme çalışmalarına konu olmakta
dır. 

Bu kuruluşumuz Halk Edebiyatı ve Tiyatrosu Şu
besince eski ozanlarımızın ürünleri halk ağzından, ge
leneğin taşıyıcıları çağdaş halk ozanlarından ve cönk-
lerden derlenerek Halk bilim belgeliğimizde bilim 
adamları ve uzmanların yararlanmalarına sunulmak
tadır. Bu konuda belgeliğimizde bulunan malzemenin 
bir dökümü ekli çizelgede gösterilmiştir. 

Bakanlığımızca yayınlanan «I nci Uluslararası 
Türk Folklor Semineri Bildirileri», «I nci Uluslararası 
Türk Folklor Kongresi Bildirileri Cilt: II», «Halk Ede
biyatı Araştırmaları», «Urfa Türküleri»' adlı yayınları
mızda da bu konuları içeren bilimsel çalışmalar bu
lunmaktadır. 

Türkiye'de ilk kez 3 000 halk ozanını içine alan 
«Türk Saz Şairleri Kaynakçası» basıma hazır bir du
ruma getirilmiştir. 

Ayrıca eski halk ozanlarımızdan Erzurumlu Em
rah'ın Tokat ilimiz Niksar ilçesinde bulunan mezarı 
ile Ercişli Emrah'ın Van ilimiz Erciş ilçesi Çelebibağ 
mahallesinde bulunan mezarlarının düzenlenmesi ça
lışmalarına da başlanmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Doç. Dr. Ahmet ıTaner Kışlalı 

Kültür Bakanı 

Nadir Eserler : 
1. Şair ve Âşık Yusufelili Huzuri 
2. Yusufelili Huzuri'nin Aruzlu Şiirleri 
3. Artvinli Şairler I II III 
4. Akkirmanlı Ali Naksi 
5. Âşık Efkâri'nin Taşlamaları 
6. Şiir Defterleri (Âşık Talibi Coşkun) 
7. Hüseyin Çırakman (Hayatı, Kişiliği, Yayınlan- * 

mamış Deyişleri) 
8. Karslı Âşık İlhami Demir'in şiir ve hikâye 

dünyası 
9. Efkâri Divanı 
10. Efkâri Tefsirleri 
11. Çeşitli halk ozanlarının cönkleri (20 adet) 
12. Anadolu Güzeli, Divan-ı Ula, Konya Güze

li, Yayla Güzeli 
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Yazılı Belgeler : 
1. Âşık Şenlik'in 93 Koçaklaması 
2. Dadaloğlu Öksüz Ali 
3. Hayat Öyküsü ile Çorumlu Âşık Haydar 
4. Âşık Ali Osman Bektaş 
5. Âşık Müslüm- Seyrani 
6. Halk Ağzından Derlenmiş Şiirler 

Bantlarda Bulunan Malzemeler : 
1. Urfa Türküleri 
2. Kastamonu Türküleri 
3. Konya Türküleri 
4. Silifke Türküleri 
5. Van Türküleri 
6. Aydın Türküleri 
7. Afyon Türküleri 
8. Kars yöresi düğün türküleri 
9. Âşık makamları 
10. Devlet Konservatuarı arşivinden 5 000 törV.ıi 
11. Konya Âşıklar Bayramından çekimler 
12. Karslı Âşıklar gecesi 

13. 
14. 

a) 
b) 
c) 
ç) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
ı) 
i) 
k) 
D 
m) 
n) 
o) 
ö) 
P) 

Erzurum Âşıklar gecesi 
Çeşitli halk ozanlarından yapılan derlemeler : 

Mürsel Sinan 
Murat Çobanoğlu 
ismail Azeri 
Ali İzzet Özkan 
Nuri Çırağı 
Âşık Müdami 
Âşık Bayburtlu Hicrani 
Âşık İslam Erdener 
Âşık Selmani 

Kul Ahmet 
Hüseyin Çırakman 
Rüstem Alyansoğlu 
Sadi Değer (Hasreti) 

Davut Sulari 
Mevlud thsani 
Âşık Firgani 
Şeref Taşlıova 
İlhami Demir 
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1 . 7 . 1948 Gün ye 5237 Saydı Belediye Getrleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekli
finin 3 ncü Maddesinin Metinden Çıkarılmasına Dair Van Üyesi Ferid Me'en'in Önergesinin Açık Oylama 

Sonocu 

(Reddedilmiştir.) 

ADANA 
Mehmtet ÜnaiMı 

AFYONKARAHtSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
I. Sıtkı Yırcah 

BtLECtK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
1. Sabri Çağtayanği! 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 162 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

75 
85 
2 

22 
— 

(Kabul Edenler) 

ÇANKIRI i 
Gürhan Titrek i 

ÇORUM ! 
Safa Yalçuk [ 

DENİZLİ | 
Baha Akşit j 

DİYARBAKIR | 
Sabahattin Savcı j 

ELÂZIĞ \ 
M. Cahit Dalokay [ 

ERZURUM | 
Sakıp Hatımoğlu ' 

ESKİŞEHİR ! 
Ömer Ucuzal 

1 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 

I Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Ali Münif îslâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mefemetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mehfeşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

| NİĞDE 
j Ergim Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salilhoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkaiy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Alamet İhsan Birdncioğlu 

1 Ahmet Cemi Kara 
URFA 

i Hasan Oral 
| | VAN 
| Ferid Melen 
i ZONGULDAK 
! i Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
! SEÇİLEN ÜYELER 
' Kemal Canitürk 
I Hüsamettin Çelefolî 
; Fahri Çöker 
; Bilmıi Fırat 
; A. Başer Kafaoğiu 
[ N. Kemal Şenıtürk 
l Metin Toker 
| Şerif Tüten 
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(Reddedenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydiar Tunçkamaıt 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahıimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğu2 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

J BURDUR 
Ekrem Kabay 

j BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

İ ÇANAKKALE 
• İmadettin Elmas 
| ÇORUM 
| Abdullah Ercan 
j DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
j EDİRNE 
1 Süleyman Sırrı Erg un 

I 
? ELAZIĞ 
'\ Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
SeUâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

& Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Şeydi beyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlü 

KIRKLARELİ 
' Beyti Arda 
( KIRŞEHİR 
\ E. Akıp Aksaç 

! KOCAELİ 
[ Abdullah Köseoğlu 
I KONYA 
j. Mukbil Abay 
I Erdoğan Bakkalbaş.ı 

\ MALATYA 
i Süleyman Efe 
l Hamdi Özer 
S 

I MANİSA 
: Mustafa Fahri Dayı 
! Mehmet Tevfik Elmas-
[ yazar 
I MARDİN 
; Mehmet Ali Arıkan 
i MUĞLA 
i Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SJtVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseylin Öztürk 
Muhittin Taykn 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Na'im Taşan 

URFA 
Abduligam Demirkol 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

! CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

i Muhsin Batur 
i Halil Tunç 

Nermin Abadan Una t 

(Çekinserler) 

TABİİ ÜYE 
Cevdet Sunay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

H. Nail Kübalı 
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(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 

Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk, V.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 

Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Ali Oğuz 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

MUŞ 
I İsmail İlhan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş (B.) 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

UŞAK 
Ahmet TaihtaJküıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Sadi Irmaik 
Safa Reâsoğlu 
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1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Getrleri Kan amuda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekü-
firtfn 4 ncü Maddesinin «B» Fıkrasınîn Metinden Çıkarılmasına Dair Önergenin Açık Oylama Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

ADANA | 
Mdhmöt ÜmaMı j 

AFYONKARAHİSAR i 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit | 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlıoğlu 

• 

Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çekimserler : 

Oya katümoyanlar : 

Açık üyelikler : 

184 
156 

61' 
92 

3 
28 

— 

(Kabul Bilenler) 

ÇANAKKALE 
tsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

\ İÇEL 
i Talip Özdolay 
j İSTANBUL 
i Erdoğan Adalı 
i Tekin Arıburun 
:, Ahmet Vefa Poyraz 
| İZMİR 
j Mehmet Münir Daldal 
[ Akın Özdemir 
i İ Süleyman Tuncel 
İ 
| KAHRAMANMARAŞ 
\ Adnan Karaküçük 
\ KARS 
\ Yusuf Ziya Ayrım 
[ KASTAMONU 
\ Ali Münif İslâmoğlu 
: KAYSERİ 
i İbrahim Kirazoğiu 
] KOCAELİ 

Lütfi Tokoğlu 
\ KONYA 
. Osman Nuri Canpolat 
' Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

i Ahmet Özmumcu 

(Reddedenler) 

Kadri Kaplan 
Sup M Karaman 

; Kâmil Karavelıoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

jj Haydar Tunçkanat 
| Ahmet Yılda 
t Muzaffer Yurdakuler 
! ADANA 
i Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
| Yusuf Çetin 

MANİSA 
Ora! Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Saiıt MehMetoğftı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salilhoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demiiırdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkaiy 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Biriııcâöğlu 
Ahmet Camii Kara 

i ZONGULDAK 
1 Ahmet Demir Yüce 

| AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

| ANKARA 

Uğur Alacakaptan 
| Ergün Ertem 
! İbrahim Öztürk 
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ANTALYA ! 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'öt Akjmarador 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebip Karam ulllaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLt 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

TABİÎ 
Cevdet Suna1 

TABİİ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşlk. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

GİRESUN i 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
KAHR AMANM AP AŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Muzaffen Şânnilöğlu 
KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp A'ksaç 

(Çekin. 
ÜYE 

t 
TEKİ 

Orhan Öztn 

(Oya Katıl 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ERZURUM 

Lûtfi Doğan 
İSTANBUL 

Ali Oğuz 

••+•- mt>t 

KOCAELİ ; 
Abdullah Köseoğlu i 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Giirsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehrnti Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 

^erler) 
RDAĞ 
ık 

Hüseyün Özitüırk 
Muhittin Taylian 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Nasim Taşan 

URFA 
Abdulıgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhslin Batur 
Kemal Canitürık 

i 

FaıhrJi Çdker 
Hilimii Fırat 
Adnan Başer Kaıfaoğk) 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Unat 

KAYSERİ 
Sami Turaı 

mayanlar) 

| KARS 
| Sırrı Atalay (Başkan) 

[ KONYA 
; Ahmet Remzi Hatip 

MUŞ 
İsmail İlhan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

URFA 
Hasan Oraî 

• * • » — • • 
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YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykatra 

Hüsamettün Çelebi 
Sadli Irmak 

H. Nail Kübalı 
Safa Reiısiopu 
N.Keımal Şenıtürk 
Metin Tofcer 
Halil Tunç 
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1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Karununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekli
finin 4 ncü Maddesinin Değiştirîlmesiine ve Bir Fdsra İlavesine Dair Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hilmi 

Fırat ve Fahri Çoker'in Önergesinin Açık Oylama Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYONKARAHİSAR 

Kâzım KaraağaçJıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köken 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 159 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler : 86 

Çekimserler : 1 
Oya katılmayanlar : 25 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakrp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 

Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtas 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Bngun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demürdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkaıy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan BiMicioğlu 
Ahmet Cemi Kara 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 
Hüsamettim Çelebi 
Fahri Çoiker 
Himi Fırat 
Adnan Başer Kafaoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Mdtin Toker 
Şerif Tüten 
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(Reddedenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
EmanuHah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kuler 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin, 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabav 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Erg un 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

KAHRAMANMARAŞ 
f Rıza Akgün 
j KARS 
| Muzaffer Şâmiloğlu 
] KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 
KAYSERİ 

Ziya Müezzünpğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Alksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Alii Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdriis Gürsoy 
Orhan Vural 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

RİZE 
Talât Doğam 

SAKARYA 
Hasam Fehmli Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin ÖztiMe 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdudıgami Demktkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtafleılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Nermin Abadan Unat 

(Çekinser) 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sunay 
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TABİİ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

(Oya i 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

DÎYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

\l mayanlar) 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Ali Oğuz 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

MUŞ 
S İsmail İlhan 
| SİİRT 
| Süreyya Öner 

»m<^—«•-

URFA 
Hasan Orai 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baytara 
Sadi Irmak 
H, Nail Kulbalı 
Safaj Reisoğîu 
Halil Tunç 
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1 . 7 . 1948 Gün ve 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Ka ununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekli-

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sarıifbrahtmoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

fine Verilen O^ i a n n Sonucu 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 92 
Kaibul edenler : 86 

Reddedenler : 1 
Çekimserler : 5 

Oya katnirnaıyanllar : 92 
Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Şebip Karamullaoğılu 

ÇANAKKALE 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 

Imadettin Elmas Kâmran Erkmenoğlu 
ÇORUM KARS 

Abdullah Ercan 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
EDİRNE 

Muzaffer Şâmiloğlu 
KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 
KAYSERİ 

Süleyman Sırrı Ergun Ziya Müezzünoğlu 
ELAZIĞ 

Hasan İldan 
ERZİNCAN 

Niyazi Unsal 
ERZURUM 

Hilmi Nalbantoğlu 
ESKİŞEHİR 

Hikmet Savaş 
GAZİANTEP 

Selâhattin Çolakoğlu 
GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
HAKKÂRİ 

Naci Cidal 
HATAY 

Kemal Kılıçoğlu 
İÇEL 

İsmail Çataloğlu 
İSTANBUL 

Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Alî Arıfcan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Fikret Gündoğan İdris Gürsoy 
Besim Üstünel 1 Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmli Güneş 

SAMSUN 
Bathri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Abtfuflafa Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin öztüfk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naıim Taşan 

URFA 
Abdud(ganıi Demtklkol 

UŞAK 
Ahmet Talhtalkıiıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Hilımd Fıraıt 
Halil Tunç 
Nerrniin Abaidan Unat 

(Reddeden) 
CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYE 
Adnan Başer Kafaoğlu 
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(Çekinserler) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz / 

TABİİ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Möhmet ÜnaMı (Bşk.V.) [ 

AFYONKARAHtSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı l 
Yiğit Köker | 
Cengizhan Yorulmaz * 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

SİVAS 
MıMttân Tayfan 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Fahri Çöker 

N. Kemal Şenjtür*k 
Şerif Tüten 

(Oya Katili mayanlar) 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu (İ, A.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deüveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

| İSTANBUL ç 

i Erdoğan Adalı 
\ Tekin Arıburun 
' Âli Oğuz 
1 Ahmet Vefa Poyraz 
I İZMİR 
| Mehmet Münir Daldal 
[ Akın Özdemir 
| Süleyman Tuncel 
| KAHRAMANHARAŞ 
[ Rıza Akgün 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Saitt Mehmetoğlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlı* 

MUŞ 
İsmail İlhan 

j NEVŞEHİR 
• Ragıp Üner 
I NİĞDE 

Ergün Özkan 
I ORDU 

Ata Bodur 
| SAKARYA 
[ Osman Salhoğlu (Bşk. V.) 
1 SAMSUN 
i Şaban Demirdağ 
l Refet Rendeci 

SİİRT 
I Süreyya Öner 
? SİVAS 
| Tahsin Tüırfcaıy 
j TEKİRDAĞ 

I
1 Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

İ TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan OraJ 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

| Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 

^ Sadi Irmak 
H. Nail Kutoalı 
Safa Reisoğlu 
Metin Toker 

*>m><i 
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Cumhuriyet: Senatosu 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 2 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

I I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh- i 
met AH Arıkan'm, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin j 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun- I 
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9.8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man ATbayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri I 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18.10.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakapran'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi: 8.11.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip j 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar- | 
dımcısma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi: 20.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AH Arıkan'ın, Mardinli vatandaşlann Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış- i 
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28.2.1978) j 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca | 
Seçilen Üye Metin Tokertn, boş büyükelçiliklerin döl- i 

I durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi-

I riş tarihi : 30.5.1978) 
i 11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-

ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma-

I liye Balkanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

I 12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'm Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşliarmdan biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği ha'kkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

i 14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
| Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 

gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 

I (6/103) (Gündeme giriş tarihi: 12.12.1978) 
16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

I Daldafın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha-
| herlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün-
[ deme giriş tarihi : 30.1.1979) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, IMF'nın istek ve koşul
larına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu. (6/107) 
(Gündeme giriş tarihi: 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa DeliveM'nin, İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 
ve Teknoloji Balkanından sözlü sorusu. (6/108) (Gün
deme giriş tarihi : 20.2.1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/110) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/686; C. Senatosu : 
2/145) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma tarihi : 23.2.1979) 
(Bitiş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2. 3, 4, 5, 12. 13, 14. 15. 
16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçilşeri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/160; 
C. Senatosu : 1/614) (Sv Sayısı : 875) (Dağıtma tari
hi : 17 . 1 . 1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in. Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanlıamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 

2 — 

. YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da;>" Senato Araş-
j tırması isteyen önergesi. (10/66) 
{ 4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
i ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 

Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S, 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18.4.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve iianı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 

I hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
I (10/72) 

8. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 

9. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 33.5.1978) 

10. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fona hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi : 2 6 . 6 . 1978) 

11. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978^ 

12. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

13. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

14. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

15. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komüsyonu Raporu. (10/69) 

I (S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 



16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip i 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca ! 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se- 1 
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

21. — Cumhunyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 . 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın. Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/37) 

25. - - Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner- I 

gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 4 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

26. —• Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si. (10/26, 52) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair. 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
li Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

30. —- Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının. Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

3i. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa almanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, iskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 



yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

38. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi, Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için 
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so' 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı 
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

43. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Eroiş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresd içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 .1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un. Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı : 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 



Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 , 1 , 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 1 . 1979) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

53. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 Tarih ve 49 
Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof. 
Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
19 . 4 . 1978 tarih ve 173, 31 . 1 . 1979 tarih ve 
173 Sayüı raporları. (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayı
sı : 777'e 1 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 15.2,1979) 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallılk Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu. (M.; Meclisi : 1/145; 
(C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma tari
hi : 9 . 2 . 1979) 

2. — 6326 sayılı Petrol Yasasına ek Yasa Tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/190; C. Senatosu : 1/633) (S. Sayısı : 

| 903) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1979) 
i 
I 

Ş 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
| 1897 sayılı Kanunla Değişik ek Geçici 8 nci mad

desinin 3 ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hak-
| kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
| olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
| Adalet ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları. (M. 
j Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/630) (S. Sayısı : 904) 
| (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1979) 




