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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 
477 

478 

478 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 478 

1. — Demokratik Parti Millet Meclisi 
Grubu adına Sakarya Milletvekili Vedat 
önsal'ın; demokratik hukuk devletinin ge
reklerine uymadığı, Anayasa dışı fiilî du
rumların ve siyasî buhranların meydana 
gelmesine sebebolduğu iddiasiyle, Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca, Başbakan 
Nihat Erim hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi. (11/22) 478:479 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in 6972 sayılı 
Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
Kanunun 8 nci maddesine değişiklik yapıl
masına dair olan kanun teklifinin, Sosyal 
hizmetler kuruluş kanunu teklifini görüş-

Sajfa 
mek üzere kurulmuş bulunan Geçici Ko
misyona havalesi hakkında tezkeresi 
(2/604, 3/785) 479 

3. — içişleri Komisyonu Başkanlığının, 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu ve Sinop Milletvekili T. Fikret öv-
eVin; 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununa ek kanun teklifinin, Orman Komis
yonundan da 5 üye alınarak, Geçici Ko
misyona havalesine dair tezkeresi (2/372, 
3/787) 479:480 

4. — içişleri Komisyonu Başkanlığı
nın, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 
sayılı Orman Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bir ek madde ile 
bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 
6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlara konu 
gelirlerin kaynak olacağı orman köylerini 
kaldmdırma fonu teşkiliyle, orman köyle
rini kalkındırma kooperatifleri kurulması 
hakkında kanun teklifinin içişleri ve Ta
rım komisyonlarından da üçer üye alma-
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Sayfa 
rak Geçici Komisyona havalesine dair tez
kere. (2/515, 3/786) 480:482 

5. — Sayıştay Genel Kurulunca Sayış-
tayda münhal bulunan 5 üyelik için seçi
len 10 adayın 832 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince nihaî seçimin yapılması 
hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(3/725) (S. Sayısı : 516) 482 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 482 
1. — Denizyatağı ve okyanus dibi ile 

bunların altındaki topraklara nükleer si
lâhların ve diğer kitle silâhlarının yerleşti
rilmesinin yasaklanmasına dair Andlagma-
nm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/484) 
(S. Sayısı : 497) 482,550:553 

2. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanu
nunun 87 ve 88 nci maddelerimin değişti
rilmesine dair kanım tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/504) (S. 
Sayısı : 473) 482:494 

3. — Malî Denge Vergisi kanunu tasa
rısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/535) (S. Sayısı ": 474) 494:498,554:555 

4. — 29 . 7 .1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi' Kanunun bazı maddeleri
nin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve 59 No. lu Geçici Komis
yon raporu. (1/546) (S. Sayısı : 472) 498:520 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 520 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 520 

1. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'un, tohumluk buğday ve gübre fiyat
larında yeni bir fiyat tespiti yapılmasına 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erimin yazılı cevabı (7/739) 520:522 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
T. C. Ziraat Bankasının verdiği kredilere 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Ti
caret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/813) 522:524 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Sayfa 
Yurt dışında çalışmakta olan Türk dok
torlarının Türkiye'ye getirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Cevdet Aykan'm yazılı cevabı 
(7/815) 524 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
turizmde israfil yatırımlardan kaçınılması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Erol Akçal'm yazılı esvabı (7/834) 524: 

527 
5. — Ankara Milletvekili Osman So-

ğukpmar'ın, sağlığa zararlı ilâçların Sos
yal Sigortalar Kurumunca alınıp alınma
dığına dair soru önergesi ve Çalışma Ba
kanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı 
(7/862) 527:530 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar ki, orman yangınlarına dair soru öner
gesi, ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın 
yazılı cevabı (7/864) 530:531 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Atatürk Müzesi» adı altında bir müzenin 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi, ve Millî Eğitim Bakanı 
İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/865) 531:532 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'de vukubulan tabiî âfetlere dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı 
Serbülent Bingöl'ün yazılı cevabı (7/866) 532: 

533 
9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

kürtajın serbest bırakılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına da'ir soru önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cev
det Aykan'm yazılı cevabı (7/867) 533:535 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'
nm, Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
adedine dair soru önergesi ve içişleri Ba
kanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı (7/868) 535: 

538 
11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 

nın Türkiye'ye gelen göçmenlerin miktarı
na dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/870) 538 

— 470 — 
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Sayfa 
12. — Bursa Milletvekili Mehmet Tur

gut'un Fransız vatandaşlarının gönderdik
leri mektup üzerine Başbakanın vermiş 
olduğu cevaba dair soru önergesi, ve Baş
bakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/875) 538: 

539 
13. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı' 

nm, Türk halıcılığının inUşafı için araş
tırmalar yapılıp yapılmadığına dair soru 
Önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû ile 
Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmezin yazılı 
cevapları (7/877) 539:541 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar Hacca, güden vatandaşlarımızın sayısı
na dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Erol Akçal'm yazılı esvabı 
(7/882) ^ 541:542 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Türkiye'de denize girmeye müsait 
plaj sahasına dair soru önergesi ve Turizm. 
ve Tanıtma Bakanı Erol Akçal'm yazılı 
cevabı (7/883) 542 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar sarî hastalıklardan ölen insan sayısına 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Cevdet Aykan'm yazılı ce
vabı (7/884) 542:545 

17. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Türkiye'deki eczane sayısına dair so-

Sayfa 
ru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Cevdet Aykan'm yazılı esvabı 
(7/885) 545:546 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Türkiye'de serbest muayenehane sa
hibi doktorların sayısına da'ır soru önerge
si ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cev
det Aykan'm yazılı cevabı (7/886) 546 

19. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, Türkiye'deki özel klinik ve hastane 
sayısına dair soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Cevdet Aykan'm 
yazılı cevabı (7/887) 546:548 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Cumhuriyetin ilânından bugün* ka
dar Türkiye'nin turizm gelir ve giderleri
ne dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Erol Akçal'm yazılı cevabı 
(7/890) 548 

21. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Türkiye'deki amatör ve profesyonel 
şoför ehliyeti adedine dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı 
esvabı (7/881) 548:549 

22. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, il ve ilçelerimizdeki Devlet hastanele
ri ile bu hastanelerdeki doktorların mikta
rına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Cevdet Aykan'm, ya
zılı cevabı(7/893) 549 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birleşik Toplantının uzaması sebebiyle ça
lışma süresi dolduğundan; 

6 Nisan 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,31'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveki 1 i Kayse ti 
Nurettin Ok T. D. Avşargil 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 
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II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 

1970 bütçe yılı Kesinlıesap kanunu tasarısı 
(1/650) (Sayıştay Komisyonuna.) 

2, —. Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
Milletvekilleri, lütfen, ışıklar yandığı andan iti
baren beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kereye başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokratik Parti
den Sayın Rasim Ginisli, Adalet Partisinden Sa
yın Mustafa Karaman ve Sayın Naci Gacıroğlu, 
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Turhan 
özgüner, Barbakanın dünkü basın toplantısı 

1. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu 
adına Sakarya Milletvekili Vedat ÖnsaVınj de
mokratik hukuk devletinin gereklerine uymadı
ğı, Anayasa dışı fiilî durumların ve siyasî buh
ranların meydana gelmesine sebebolduğu iddia-
sıyle, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca, Baş
bakan Nihat Erim hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/22) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan gensoru öner
gesini Yüce Meclise takdim ediyorum. 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/651) 
(Sayıştay Komisyonuna.) 

3. — Erişme Kontrollü Karayolları kanunu 
tasarısı (1/652) (içişleri, Adalet, Bayındırlık 
ve Plan komisyonlarına.) 

münasebetiyle gündem dışı söz talebinde bulun
muşlarıdır. 

Arkadaşlarıınıatti, demokratik parlamenter re
jim üzerinde titizlikle ve hassasiyetle durma
larından dolayı şükranlarımı arz ederim,. An
cak, bu konuda verilm'? bulunan bir gensoru 
önergesi var, biraz sonra Yüce Meclise takdim 
'edeceğim. Bu gensoru önergesinin gündeme alı
nıp ahnmamasiittin, daha derli toplu, Meclisçe 
tartışma konusu olabileceğini düşünerek, bu ar
kadaşlarımın söz taleplerini şimdi yenine getire
miyorum. özür dilerim. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

. 6 . 4 . 1972 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

İçerisinde bulunduğumuz şartların vs olay
ların gelişme tarzı göstermektedir ki, Başbakan 
Prof. Nihat Erim, Demokratik hukuk devleti
nin gereklerine uymamakta, Anayasa dışı fiilî 
durumların meydana gelmesine ve siyasî buh
ranların biıbdrini takibotmesine vesile ciîmak'a-
riır. 

ıSayın Erim, olağanüstü haMen biran evvel 
çıkarmayı gerektirecek şartılan hazırlayacak 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞHAN — Millet Meclisinin 67 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

— 478 — 
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yer.de, bir yandan durumun ağırlatarak devam 
etmesine sebebolmakta, bir yandan da komü
nizme ve anarşizme karşı kararlı bir mücadele 
veren sılnyönetimi zaafa uğratıcı 'davranışlar
da bulunmaktadır. Ayrıca, icrayı, hukuk ve 
Anayasa içinde, gerekli her türlü tedbir ve yet
ki ile teçhiz edip güçlendiren Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin haksız ve mesnetsiz iddialarla 
millete ve bası organ ve şahıslara da şikâyet 
etmektedir, 

Bu durumun devam etmesi, demokratik ni
zamın geleceği hakkında tereddütlerin doğma
sına ve bunların yoğunlaşmasına vesile olmakta, 
iktisadî gelişmeyi engellemekte, Devlet haya
tının her kesimini mefluç hale sokmakta ve hat
ta dış itibarımızı da zedelemektedir. 

Demokratik parlamenter hür udaam&n isleme
si ve gelişmesi, komünizme, anarşizme ve dJkta-
ya karşı bir «millî cephe» kurulması imkânımın 
hâttl olması iğin, yukardaki sebepler muvacehe
sinde, Başbakan Prof. Nihat Erim hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru 
açılmasını D. P. Millet Meclisi 'Grubu adına say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

M. M. D. P. Grofbu adıma 
Grup BaşkanvekiM 

Vedat Önsal 

BAŞKAN — Yüksek malumunuzdur kâi Ana
yasanın değişikliğe uğrayan 89 ncu maddesi 
uyarınca, gensoru önergeleri ya bir parti gru
bu adına veya 10 miUetvekilinin imzasını taşı
mak suretiyle Başkanlığa verilebilir. 

Sayın Vıedat önsal, grup adına imzalamış 
olduğuna göre, Anayasanın bu hükmü yarine 
getirilmiştir. 

Keza, bu gensoru önergesinin, değişikliğe 
uğrayan Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
verilişini takibeden üç birleşim içimde görüşül
mesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gensoru önerge
sine Meclis şu anda ıttıla kesbetti. Tahmin ©di
yorum, siyasî parti gruplarının toplantısı bugün 
ve yarın devam edecek. Dolayısıyle, eğer muva
fık mütalaa ederseniz, Başkanlık, bu gensoru 
önergesaaıin Pazartesi günü görüşülmesinin fay
dalı neticeler vereceğini ummaktadır. € sebep
le, Pazartesi günü gensoru önergesi, gündeme 
ahnıp iahnmaması yönümden tartışılmak üzere 
gündeme alınacaktır. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Ragıp Üner'in, 6972 samlı Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanunun 8 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına da:r olan ka
nun teklifinin, sosyal hizmetler kuruluş kanunu 
teklifini görüşmek üzere kurulmuş bulunan Ge
çici Komisyona havalesi hakkında tezkeresi. 
(2/604, 3/785) 

BAŞKAN — Üç adıst, geçici komisyona ha
vale tezkeresi var. Onları okutacağım ve Yüce 
Genel Kurulun onayına sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
C. Senatosu Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in, 

6972 sayılı Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
da Kanunun 8 nci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair olan kanun teklifi Komisyonumuza 
havale olunmakla; ilgili Bakanlık temsilcileri de 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Sosyal Hizmetler Kuruluş kanunu teklifini 
görüşmek üzere Genel Kurulun 17 . 1 . 1972 
tarihli 29 ncu Birleşiminde kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyondaki kanun teklifiyle aynı ma
hiyette olduğu kanısına varılarak teklifi birleş
tirilmek üzere mezkûr komisyona havalesine 
Komisyonumuzun 5 . 4 . 1972 tarihli toplantı
sında karar verilmiştir. 

Saygıyle arz ederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 

Dr. Oğuz Aygün 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre icra edilecektir. 

3. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Kas
tamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu ve Si
nop Milletvekili T. Fikret Övet'in; 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun teklifinin, 
Orman Komisyonundan da 5 üye alınarak, Geçici 
Komisyona havalesine dair tezkeresi (2/372, 
3/787) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey

oğlu ve Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 

— 479 — 
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5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek ka
nun teklifi, Komisyonumuzda görüşüldü. 

Genel Kurulun 16 . 8 . 1971 tarihli 149 ncu 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda görüşülmekte olan «1/509 esas sayılı 
Belediye gelirleri kanunu tasarısı» ile aynı ma
hiyette görülen mevzuubahis kanun teklifinin 
de, adı geçen Geçici Komisyonda mezkûr tasarı 
ile birlikte görüşülmesinin, kanım yapma tek
niği bakımından daha uygun olacağı mülâhaza-
sıyle, Komisyonumuzda görüşülmekte bulunan 
teklifin, içtüzüğün 27 nci maddesine müsteni
den bahis konusu (53 numaralı) Geçici Komis
yona, Orman Komisyonundan da 5 üye alına
rak, havale buyurulması maksadına matuf ola
rak ve gereği yapılmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmasına karar verilmiş olduğunu say
gılarımla arz ederim, 

içişleri Komisyonu 
Baskanvekili 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Önerge muhtevasına göre hareket edilecek
tir. 

/. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri 
ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Omum Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5-122, 
6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlara konu gelirle
rin kaynak olacağı orman köylerini kalkındırma 
fonu teskiliyle, orman köylerini kalkındırma koo
peratifleri kurulması hakkında kanun teklifinin 
İçişleri ve Tarım komisyonlarından da üçer üye 
alınarak Geçici Komisyona havalesine dair tez
keresi (2/515, 3/786) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 

Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlara 
konu gelirlerin kaynak olacağı orman köylerini 
kalkındırma fonu teskiliyle, orman köylerini kal

kındırma kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi Komisyonumuzda görüşüldü. 

Genel Kurulun 3 . 3 . 1972 tarihli 55 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda görüşülmekte olan 1/583 esas sayılı 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile, aynı mahi
yette görülen mevzuubahis kanun teklifinin de 
adı geçen Geçici Komisyonda mezkûr tasarı ile 
birlikte görüşülmesinin, kanun yapma tekniği 
bakımından daha uygun olacağı mülâhazasiyle 
bahse konu kanun teklifinin de İçtüzüğün 
27 nci maddesine müsteniden bahis konusu 73 
numaralı Geçici Komisyona, İçişleri ve Tarım 
komisyonlarından da üçer üye alınarak havale 
buyurulması maksadına matuf olarak ve gereği 
yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulması
na karar verilmiş olduğunu saygılarımla arz 
ederim, 

içişleri Komisyonu 
Baskanvekili 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O komisyonun 
görevi bitti, dün karara bağladık. 

BAŞKAN — Dün karara bağladınız.. 
Sayın Asbuzoğlu, bir itiraz varit, «O komis

yonun görevi bitti, dün karara bağladık» deni
yor. Yanlış bir iş yapmış olmayalım. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Ka
nunlar Müdürlüğü ile yaptığımız temas netice
sinde, arz ettiğimiz kanun teklifleriyle aynı ma
hiyette bir kanun tasarısının görüşülmekte oldu
ğunu öğrendik. Yanlış bir iş yapmayalım diye 
İçtüzüğün 27 nci maddesine göre bunu arz etmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, «dün komisyonun 
görevi bitti» dediğinizde, yani bir kanun komis
yonda görüşülüp Genel Kurula mı indirildi? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz kürsüden arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, bir dakika anlatayım. 
Bir eksik görüş var, anlatayım. 

Şayet bir kanun komisyonda görüşülüp, Ge
nel Kurula indirilmişse, komisyonun görevi bit
miş sayılmaz. Bir kanunun ya Mecliste redde-
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dildiği ana kadar, veyahut da kabul edilip Cum
hurbaşkanlığına imzaya gittiği ana kadar ko
misyonun vazifesi devam eder. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müsaade eder
seniz, arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 3 . 3 . 1972 tarihin
de kurulmuş olan Geçici Komisyon, Orman Ka
nununda yapılacak değişiklikleri dün karara 
bağlamıştır. 

Şimdi verilen önergede, bu komisyon iki 
komisyondan daha üye alınmak suretiyle, Or
man Kanunundaki tadilâtla ilgili kanunla bir
leştirilerek görüşülmesi talebedilmektedir. Or
man Kanununda tadilât yapan tasarı ve benim 
teklifim, Geçici Komisyonda dün karara bağ
landığı için, onunla birleştirilmesi ancak Mec
lis Umumi Heyetinde mümkün olabilir. Çünkü, 
o komisyon, Meclis Umumi Heyetine Orman Ka
nununu getirmiştir. Komisyon yeniden o tasa
rıyı şimdiki teklifle birliştirmesi mümkün de
ğildir. Ben o yönden, «Komisyon vazifesini bi
tirmiştir» diyorum. Eğer Sayın Asbuzoğlu uy
gun görürse, Umumi Heyette o kanun müza
kere edilirken bunu biz birleştirelim, kendileri 
böyle kabul etsinler. Yoksa, yeni bir Geçici Ko
misyon kurulmasını talebediyorlarsa, o zaman 
eski Geçici Komisyon, yeni takviye ile bu kanu
nu yeniden müzakere eder, öbürüsü ile birleşti-
remez, mümkün değildir. 

Ben, o yönden itirazda bulunuyorum, usulen 
de mümkün olmadığını beyan ediyorum. Yani, 
eski geçici komisyon, iki komisyondan daha 
takviye alarak Asbuzoğlu arkadaşımızın tekli
fini görüşebilir. Komisyon halen vazife başın
dadır, bunu kabul ediyorum. Ama, Orman Ka
nunu ile birleştirme durumundan geçmiştir, 
mümkün değildir. O birleştirmeyi yapamayacağı 
için itiraz ediyorum. 

Bu itibarla 3 . 3 . 1972 tarihinde kurulan 
Geçici Komisyon, Asbuzoğlu 'nun teklif ettiği 
hususu, Orman Kanunu ile birleştirerek müza
kere edemez. Yeni bir Geçici Komisyon kurmak 
iktiza eder ve 3 . 3 . 1972 tarihinde kurulan 
komisyon, iki komisyondan da üye almak sure
tiyle genişletilerek Sayın Asbuzoğlu'nun tekli
fini, önergesini müzakere ederse bu tüzüğe uy
gundur, doğrudur ve yapabilir. 

6 . 4 . 1972 O : 1 

Sayın Başkanım, bunu izah etmek istedim. 
Bir yanlışlığa meydan vermemek için, Orman 
Kanunu ile birleştirilmesi mümkün değildir. 
Onu söylüyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Asbuzoğlu. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Ataöv'ün ileri sürdüğü, kendilerine tevdi edilen 
tasarıyı görüşüp bir karara bağlamış olmasın
dan sonra bizim bunu teklif etmemiz, komisyo
nun vazifesini bilhassa yenilemektedir, Tarım ve 
İçişleri komisyonlarından alınacak üyelerle bu 
komisyonun vazifesini güçleştirdiğimizi ben de 
takdir ediyorum. 

Ancak, evvelâ Komisyonumuzda teklif edi
len bu kanunlar görüşülürken, kâtiplerimiz va-
sıtasıyle yaptığımız temaslarda, aynı mealde ve 
aynı mahiyette Hükümet tarafından gönderilen 
bir tasarının henüz tekemmül etmediği, görüşül
mediği ifade edilmiş bulunmaktadır. Aynı ma
hiyeti taşıyan ayrı ayrı kanunların başka komis
yonlarda görüşülmesinin, içtüzüğümüzün 27 nci 
maddesi gereğince uygun bulunmayacağı müta-
laasıyle yine Kanunlar Müdürlüğü ile j^aptığı-
mız temaslara dayanarak bu şekilde Meclis 
Başkanlığına durumu arz etmiş bulunuyoruz. 

Ancak, arkadaşımızın ileri sürdüğü gibi, bu
nun Heyeti Umumiyeye intikal ettiği zaman bi
zim burada birleşmesini teklif etmemiz müm
kün değildir. Çünkü, bu kanunun havalesi gere
ğince başka komisyonlardan da geçecek. Bizim 
burada doğrudan doğruya teklif etmemiz müm
kün değildir. Ancak, teklif sahipleri geri alır
lar da Mecliste müzakere edilirken bu teklifle
rini ileri sürerlerse belki kabil olur.. Ama, ko
misyon olarak bizim teklifimizi müzakere etme
den havale edilmiş olduğu şekilde neticelendir
meden ve diğer komisyonlara da şevkini temin 
etmeden bizim böyle bir esbabı mucibe ile gel
memizin mümkün olacağını bendeniz kestiremi
yorum. 

Tarım ve İçişleri Komisyonundan üçer üye
nin ilâvesini biz kendiliğimizden istemedik. Bu, 
bidayette, kuruluşta bir hata olduğunu, yani 
Geçici Komisyonun kuruluşunda bir hata oldu
ğunu Öğrendik. Bunun içindir ki, sonradan ilâ
ve etmek suretiyle Sayın Başkanlığına verdiği
miz öneri ile sunmuş bulunuyoruz. Tahmin ede
rim ki, Yüce Meclis, bizim ileri sürdüğümüz gö
rüşü kabul ettiği takdirde, teşekkül etmiş bulu-
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nan, önceden teşekkül etmiş bulunan Geçici Ko
misyonun, bu kanunların mahiyetine göre diğer 
ilgili komisyonların temsil edilmesini sağlamış 
olacaktır. 

Görüşümüz budur, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün 
bu komisyonun, mesaisine son verdiği şu anda 
Başkanlık Divanının malumu olmuştur. Esasen, 
bu gibi ihtilâfları çözüme bağlamak üzere dü
zenlenen İçtüzüğün 28 nci maddesi, önce bu me
selede bir ihtilâf olup olmadığının Meclis Baş
kanı tarafından takdir edilmesini, şayet bir ih
tilâf mevcut ise o zaman ihtilâfın halli için Ge
nel Kurula başvurulmasını öngörmektedir. Bu 
şekil dairesinde şimdi bu önergeyi oyunuza sun
mayacağım. Mesele, Meclis Başkanı tarafından, 
içtüzüğün maddeleri muvacehesinde, incelene
cek, bir ihtilâf konusunu teşkil etmiş ise, ihti
lâfın halli Yüce Meclise raci olacaktır. 

5, — Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştay da 
münhal bulunan 5 üyelik için seçilen 10 adayın 
832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ni
haî seçimin yapılması hakkımda S ay ısıt ay Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (3/725) (S. Sayısı : 516) (1) 

BAŞKAN — Bu konuda tanzim edilmiş bu
lunan raporu takdirm ediyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 832 
sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi, Sa
yıştay üyeliği için adaylar arasından tespit işini 
Bütçe Karma Komisyonuna vermiştir. Aynı ka

nun komisyonca tespit edilen adayların, Mecli
sin tasvibine sunulması gerektiğini de belirt
miştir. Bu sebeple Bütçe Karma Komisyonu ta
rafından seçilmiş bulunan şahısları okuyup 
Yüce Meclisin tasvibine sunacağım. 

Sayıştay kontenjanından Mesut Tozan 28 oy 

BAŞKAN — Yüce Meclisin tasvibine sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayıştay kontenjanından Sermet Erenkanlı 
26 oy 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayıştay kontenjanından Muzaffer Şakar-
can 24 oy 

BAŞKAN — Yüce Meclisin tasvibine sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye kontenjanından Halil Kırcalı 35 oy 

BAŞKAN — Yüce Meclisin onayına sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye kontenjanından Ferda izzet Yazgaç 
23 oy 

BAŞKAN — Yüce Meclisin tasvibine sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle seçilmiş bulunan üyelerin seçim
leri katiyet kesbetmiştir. 

Şimdi, daha önce alman karar gereğince 
gündem dahilinde, bir saatlik süre zarfında gö
rüşülmesi gereken konulara geçiyoruz. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Benizy atağı ve Okyanus dibi ile bunla
rın altındaki topraklara nükleer silâhların ve 
diğer kitle imha silahlarının yerleştirilmesinin 
yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/484) (S. Sayısı : 497) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bu arada 
açık oylama işlemini yapalım. Kupaları sıralar 
arasında dolaştırınız. 

(1) 516 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

2. — 4.1. 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/504) (S. Sayısı : 473) (1) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
tarafından verilmiş bulunan önergede bahis ko
nusu edildiği gibi, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri iç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci mad-

(1) M. Meclisi 4.73 S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 
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delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı- ı 
nın görüşülmesine geçiyoruz. 

Millî Savunma Bakanının önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan 211 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 87 ve 83 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısının, konunun önemi ve müstaceliyetine bina- | 
en, diğer konulara takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 
Şimdi kabul edilen önerge muvacehesinde 

önce bu hususta düzenlenmiş bulunan raporu 
takdim ediyorum. 

Hükümet, komisyon lütfen yerini alsın. 
(Millî Savunma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rapo

ru okutmuş bulunuyorum. 
Rapor üzerinde şimdiye dek Sayın ibrahim 

Öztürk söz istemiştir. Sayın öztürk?... Yok. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Olmadığına göre maddelere geçilmesi husu

sunu oyunuza sunuyorum ; Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Tasarı metninde ivedilikle görüşme teklifi 
vardır, ivedilik teklifini oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 
87 ve 88 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 87. — Askerler karakol, karakol 
nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmet
lerinde veya asayişi temin için görevlendiril
diklerinde aşağıda gösterilen hallerde silâh kul
lanmaya yetkilidirler. 

6 . 4 . 1972 0 : 1 

I - Silâh kullanılmasını gerektiren haller : 
a) Bu hizmetlerden birini yaparken mües

sir bir fjil ile taarruza uğranıldığt veya mües
sir bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile bu hiz
metlerin yapılmasına mukavemet edildiği tak
dirde bu taarruz ve mukavemetleri gidermek 
için. 

B) Bir taarruz veya mukavemete hazırla
nan ve silâhını veya mukavemete elverişli bir 
aleti bırakmaya davet edildiği halde, bu davete 
derhal itaat etmeyen veyahut bıraktığı silâhı 
veya aleti tekrar eline almaya davranan veya 
alan kimseyi itaate zorlamak için. 

c) Bu kanunun 80 ve 81 nci maddeleri ge
reğince muvakkaten yakalanan bir şahsın veya
hut muhafaza ve şevki kendisine tevdi edilmiş 
olan bir tutuklunun veya hükümlünün kaçması 
veya kaçmaya teşebbüs etmesi ve verilecek dur 
emrini dinlemediği görüldüğünde başka türlü 
ele geçirilmesi kabil olmadığı takdirde yaka
lanması için. 

d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan 
insan ve hertürlü eşyaya karşı vukubulan ta
arruzu defetmek için. 

e) Bu maddede sayılan görevleri yapan as
kerlere karşı, sözle yapılan sataşma veya hare
ketlerin bertaraf edilmesi sırasında mukavemet, 
taarruz, müessir fiil veya tehlikeli bir tedhitle 
karşılaşıldığında bu halleri gidermek için. 

II - Silâh kullanma derecesi : 
Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması sı

rasında silâh kullanılması için başkaca bir ça
re kalmaması veya zaruret olması şarttır. 

1. Şahıs veya topluluk silâhsız ise; muka
vemet, taarruz, müessir fiil veya tehdidin dere
cesine göre asayiş hizmeti ile görevli birlik ko
mutanı gerekli uyarmayı yaparak silâh kullanı
lacağını ithar eder. Bu ihtara itaat edilmezse 
bunu sağlayacak dereceden başlanmak üzere si
lâh kullanılır. 

2. Şahıs veya topluluk silâhlı veya taarru
zun önemli derecede etkili kılacak şekilde alet
leri taşıyorsa, silâh veya aletlerin bırakılması 
ihtar olunur. Tecavüz taarruz veya mukave
met buna rağmen devam ederse itaati sağlaya
cak dereceden başlamak üzere silâh kullanılır. 

III - Silâfy kullanma tarzı : 
1. Silâh çeşitlerine göre etkili olabilecek 

şekilde kullanılır, önce kesici ve dürtücü silâh
lar ile ateşli silâhlar hedefe tevcih edilir, sonra 
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ateşli silâhların dipçik ve kabzaları kullanılır, 
daha sonra kesici ve dürtücü ve ateşli silâhlar 
bilfiil kullanılır. 

2. Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek 
değildir. Ateş etmek son çaredir, önce hava
ya ihtar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru ateş 
edilir, mukavemet veya taarruza veyahut teh
likeli bir tehdide varan mukavemet hali devam 
ederse, hedef gözetilmeksizin ateş edilir. 

IV - Ateş emri ve kendiliğinden ateş etmek: 
1. Ateş etmek bilhassa bunun için emir ve

rilmiş olmasına bağlıdır. 
2. Ateş emri verilmemiş olsa dahi her asker 

silâhını kullanabilir. Ancak silâhını kullanıla
cağı zamanın ve kullanma derece ve tarzının tâ
yini her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 
gözönünde tutularak silâhını kullanacak askar 
tarafından bizzat takdir olunur. 

V - Ateş emri vermeye yetkili makamlar ; 
1. Bu maddede yazılı görevleri yapmak için 

birliğe görev veren üst komutan olay yerinde 
bulunuyorsa sözle ateş emri vermeye yetkilidir. 
Komutan, bu emri yazı ile teyideder. 

2. Asayişe memur edilen kuvvetlerin olay 
yerinde bulunan birlik komutanı veya asayişe 
memur edilen birliğin parçalarına komuta eden 
den emir verilmemiş olsa bile sözle ateş emri 
en küçük komutan ve amirler dahi daha önce-
vermeye yetkilidir. 

VI - Sorumluluk : 
Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 

gözönünde tutulmak kaydıyle silâhını kullanan 
askere ve silâh kullanma emrini veren birlik 
komutanına sorumluluk yüklenemez.» 

«Madde 88. — Silâh kullanma yetkisini haiz 
bulunan her asker veya silâh kullanma emrini 
vermeye yetkili her komutan kanunun tayin et
miş olduğu müsaadeleri yerinde ve zamanında 
kullanmaz veya silâhlarından tamamiyle istifa
de etmezse fiilin mahiyetine göre cezalandırı
lır.» 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan madde üze
rinde söz isteyen ... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; kısaca arzım şu ola
caktır : 

Maddenin mahiyeti üzerinde tartışacak de
ğilim; hakikaten detaylara kadar inilmiş, tali
matname hüviyetini taşıyan bir madde. Esas iti
bariyle maddenin kanun tekniğine uygun olma
dığını belirtmek ve komisyonun dikkatini çe
kerek bu maddeyi geri alıp, yeniden tedvini hu
susunu istemek için söz aldım. 

Arkadaşlarım; okunan bu madde normal öl
çülerde olan bir madde değil de sanki on, onfbeş 
tane madde bir araya sıkıştırılmış ve şiframen-
lerle fıkralar açılarak bir tek madde halinde 
huzurunuza getirilmiştir. Bu, «kanun tekniğine 
uygun değildir» derken şunu söylemek istiyo
rum. Böyle iki sayfayı, üç sayfayı bulan bir tek 
madde, kanun tatbikatçılarına zorluk çıkarır. 
Bu kadar uzunca bir maddenin tedvininde zo
runluluk olmadığı gibi, gerekli de değildir ka
naatindeyim. Maddenin birçok pasajlarını müs
takil maddeler halinde tedvin etmek varken; 
neden bir tek madde bünyesinde birleştirmek 
zorunlu görülmüştür? Kanun tekniği bakımın
dan, yeni bir kanun yapılırken bunda hakika
ten bu zürunluk yoktur. Hattâ, bir kanunun bir 
maddesine ilâveler yaparken bile, hiç değilse 
ek maddeler olarak getirilir. Ama, bu maddeye 
bakıyoruz, baştan sona kadar en azından sanki 
onlbeş, yirmi tane maddeyi içine alan, muhtelif 
konuları, sorunları bir araya getirmiş ki, bu, 
tatbikatçıya çok büyük zorluk verir. Biz kanun 
mu yapıyoruz, talimatname mi tedvin ediyoruz 
arkadaşlarım?' Çünkü, bu, bir nevi talimatname 
niteliği taşımaktadır. 

Komisyonun, bu hususları dikkate alarak 
maddeyi geri çekip, hiç değilse anasorunları ve 
konuları ihata edecek ayrı ayrı, müstakil mad
deler halinde huzura getirmesini diler, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyurun 
efemdim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Gerek Silâhlı Kuvvetler bünyesinde disiplini 
ve gerekse Silâhlı Kuvvetlerimiz vasıtasiyle 
memleketin iç huzurunu, güvenliğini sağlamak 
için, 87 ve 88 nci maddeler, birbiri peşine geti
rilmesi çok lüzumlu ve hakikaten bugüne kadar 
da getirilmesi gecikmiş olan iki maddelır. («Bra
vo» sesleri.) 

87 nci madde, silâh kullanma, silâtfı kullan
ma tarzı ve silâh kullanma emrinin kimler ta-
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rafından, nasıl verileceğini tedvin eden, üç ko
nu ile bir bütün olan bir maddedir. Bu maddeyi 
parçalarsak, konuyu parçalamış oluruz. Bu üç 
konu aynı madde içerisinde olmalıdır ki, madde 
bir bütün teşkil etsin; Silah kullanmayı mem
leketin emniyetine, Silâhlı Kuvvetlerimizin di
siplinine yararlı bir hale getirsin. 

(Binaenaleyh, maddeyi tekrar düzenlemek 
için geri aldırmak ve bundan dolayı da zaman 
israf etmek, bugünkü âcil durum muvacehesinde 
mümkün değildir kanaatindeyim. Bugünkü Ör
fî idare zamanında ve örfî idarenin kalkma
sından sonra dahi, örfî idarenin yapmakta oldu
ğu hizmetleri başarıyle yapmaya imkân verecek 
olan bu metin değiştirilmemelidir. Kaybedecek 
bir günümüz dahi yoktur. 

Madde çok güzel tertibedilmiştir, aynen ka
bulünü saygılarımla arz ederim. («Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; başka 
söz isteyen olmadığına göre, birinci maddenin 
çerçeve maddesi olarak kabulü ve 87 nci madde
nin okunan şekliyle değişikliğini Yüce Meclisin 
«yuna sunuyorum. Kabul eden... 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, bir sorum var. (A. P. sıralarından 
«Oylama sırasında olmaz» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, oylama sı
rasında olmaz. 

Efendim?... 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —Sa

dece bir soru soracağımdan oylamadan önce 
söz istememiştim Sayın Başkanım. Müsaade 
ederseniz Hükümetten bir sorum olacak. Niçin 
zorluk gösteriyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, onun zorluğu kolay
lığı bana ait, istersem veririm, istersem vermem; 
ama ben takdir hakkımı kullanarak bir yanlış
lığa mahal bırakmamak üzere müsamaha göste
riyorum. Aslında yanlış, usule aykırı; ama ben 
müsamaha gösteriyorum. 

Evet, sorunuz sualinizi. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa

yın Başkan, 1 nci maddenin (a) bendinde, «ka
rakollarda vazife ifa eden zabıta memurlarına 
karşı bir mukavemet vaki olduğu takdirde si
lâh kullanılacağı» aşağıdaki bir maddede de «bu 
mukavemet tekerrür ederse ateş edileceği» bil
diriliyor. Anladığımız bu oluyor. Tatbikatta, 
karakolda bir hâdise zuhur eder ve bir şahıs 

daha evvel mukavemet edip direnirse, bu vu
rulacak mıdır? Lütfen bunun açıklanmasını 
istirham ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Dipçik, 
dipçik. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı, 
sual size değil, Savunma Bakanı siz IdeğiMniz 
Sayın Hasan Tosyalı. Savunma bakanından 
soruyor. 

Buyurunuz Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın soru sahibi, «karakol» kelimesinde, 
askerî karakolla, zabıta karakolu arasındaki 
farkı beyan etmeden ifade buyurmuşlardır. 
Buradaki «karakol» kelimesi, askerlerin tatbik 
etmiş bulundukları askerî karakoldur. iç Hiz
met Kanunu ve Talimatının maddesindeki kara
koldur, orada ifa edilir. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Anladıkları gibi anlıyorsam cevabı o şeküLde 
lütfetsinler efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Nöbet ka
rakolu içerisinde olanlar, 87 nci maddenin için
de zaten yazılmıştır. Getirilmiş bulunan 87 
nci maddenin teferruatı, şimdiye kadar görül
müş bulunan eylemlerdeki hadiseleri karşıla
mak, onlara kısa yoldan çare bulmak, kesin
likle yekdiğerinden ayırıp mesulü, mesul ol
mayanı serbest bırakacak mahiyette tertibedil
miştir. Kanun, bu haliyle sorumluya da, suçu 
işleyene de hak vermiştir. 

Kanun iyi tedvin edilmiş olup, aynen kabu
lünü rica ederim. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bendeniz Hükümetten bir soru 
istirham ediyorum. Benim sorduğum soruya 
Komisyon cevap verdi. Tasarı sahibi Hükümet
tir. Buna göre, bendeniz o karakola gider, 
iki kere kendilerine mukavemet edersem vuru
lacak mıyım? Bunu anlamak istiyorum. Lüt
fen izah etsinler. «Tehdit» diyor buraJda. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi burada... 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Burada «tehdit ederse» diyor. 
BAŞKAN — Bir dakika, rica ederim. Sa

yın Yorulmaz, bir kere şunu belirteyim ki, 
bizi yoruyorsunuz. Çünkü, daha evvel «söz 
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İsteyen var mı» dediğimde söz istemiş Posaydı
nız, bu iş kürsüde izah eldilir ve ona göre de 
lâzımgelen beyanlar yapılırdı. Bir kere o yön
den beni sıkıntıya soktunuz. 

İkincisi; sualinizin Hükümete raci olduğu gö
rüldü. Buna mutlaka Hükümet oevap vermeye 
mecbur değildir, biz mecbur tutamayız. Ko
misyon cevap verdi, bunu muaheze' etmemiz 
mümkün değil. Dolayısıyle şimdi tekrar söy
lediniz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
«Tehdit ederse» diyor. Tehdit edersem vuru
lacak mıyım? O hususu soruyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — ölçüyledir, diyor efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Sayın 
Başkan; konu, askerî karakol içerisinde cere
yan ettiği takdirde, kendisine ihtar edilecek, 
«çekiliniz, vazifeye müdahale etmeyiniz» de
necektir. Yine ısrar ettiği takdirde, kendisi, 
ısrarını defedecek tarzda, evvelâ derecesine 
göre kesici, dürtücü, dipçikle mukavemet edi
lip oradan uzaklaştırılacaktır. Fiilen buna mü
dahale edip, oradakileri vazife yapamayacak 
hale getirmeye çalıştığı takdirde elbetteki silâh 
derece ile kullanılacaktır. 

KADRİ EROĞAN (ıSivas) — Sayın Başka
nım, tavazzuh etmediği için, müsaadenizle 
bjr sual de ben sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlıktan talebettiğinis 
şeylerin hak olarak tecelli edelbilmesi için, fev
kalâde meseleyi takibetmek gerekir. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Lüzumunda 
vatandaşların ifnasına kadar gidecek bir şey 
olduğu için,. 

BAŞKAN — Anlıyorum; anlıyorum da söz 
vermemezlik etmiyorum. Yalnız oylama sıra
sında söze girildiği için sıkıntı doğuyor. Yok
sa konuşmak serbest tabiî... 

Buyurun. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başka

nım, bundan evvel bir kanun çıkardık, şekâ-
vetin önlenmesi için... 

BAŞKAN — Lütfen kürsüden buyurun. An
laşılan biraz çok konuşacaksınız. Giriş öyle; 
şekavetten filan bahsedildiğine göre... 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlarım. 
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Bir müddet evvel şekavetin men'i için bir 
kanun çıkardınız. Orada, dağda gezen eli si
lâhlı şekavet yapmış bir insanı yakalamak için 
bir ay evvel üân ©dilmek (suretiyle ve hem de 
radyolarla, varsa televizyonla, basınla teslimi 
olması kendisine tebliğ edilecek, ondan sonra 
da her hangi bir şekilde zabıta ile karşı karşı
ya gelirse yine de ihtarını, ikazını yapacak, 
ondan sonra da silâhın nasıl kullanılacağı 
ayrıca bir yönetmelikle tespit edilecekti. 

Tasavvur buyurun biran için: Adam öldür
müş, dağa çıkmış, kanunları, Devleti) Hükü
meti, nizamı hiçe saymış... Böylesine açık se
çik suçlu, katil /bir insanı vurmamak için yine 
ide Devlete yakışan şekilde ikazlar, ihtarlar 
yapılacak ve illâ o kanuna sağ olarak teslim 
edilecek. 

Şimdi burada lütfetsin Hükümet, komis
yondan da istirham ediyorum, çok ince bir 
meseledir tehdidin takdiri, o anda tasavvur bu
yurun iki kişi arasında cereyan eden bir hâdi
se; beni tehdit etti, imha ettim... Bu, dünya
da kabili tasavvur bir iş değildir ve bunun ile
ride suçlusunu, suçsuzunu tespit etmek de 
mümkün değildir. 

Tasavvur buyurun ki, derecattan geçmiş, 
Yüce Meclislerin tasdikine iktiran etmiş, yüzde 
yüz tereddütsüz infaz edilecek bir hüküm kar
şısında kılı kırk yararcasına yeni yeni nevicat 
şekilde itiraz yolları açık iken, iki kişinin, 
«karanlıkta tehdide maruz kaldım, onun için 
öldürdüm» diye bir kanun çıkarmamız mümkün 
değildir. 

Yüce takdirlerinize arz ediyorum. Komis
yondan da istirham ediyorum; bunca zaman 
beklemiş olan Ibu mevzuu lütfetsinler, alsınlar, 
bir kere daha inceleyelim ve salim bir kanun 
çıkaralım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Güley, buyurunuz. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Değerli arka

daşlarım, 
211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hiz

met Kanununun 87 nci ve 88 nci maddelerinin 
değiştirilmesiyle ilgili bu kanun tasarısı Millî 
Savunma Komisyonunda görüşülürken, bende
niz tasarının bu sekilide çıkmasına muhalefet 
ettim. 

Uzun boylu görüşmeler sonunda Hükümet 
Temsilcisi arkadaşımız, ileri sürdüğümüz gö-
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rüşleri bir ölçüde yerinde bularak, bizden me
hil istedi, hatırımda kaldığına göre, sonraki 
komisyon birleşimine daha yumuşak bir metin
le geldi, özellikle sorumlulukla ilgili kısım 
bir şekle bağlandı, fakat komisyon üyeleri di
ğer arkadaşlarımız, katiyen Hükümetin ikinci 
defa getirdiği yumuşatılmış ve hukukî bir te
mele oturtulmuş şekli ihticaca salih görmedi. 
Üye arkadaşlarımızın çoğunluğu şiddetli bir 
reaksiyon gösterdiler. Hattâ, Hükümet Tem
silcisini kınadılar: «Nasıl olur, asayişle ilgili 
bir durumun tahaddüsünde, bu vazifeye gö
revlendirilmiş olan Silâhlı Kuvvetler aşmalı, 
kesmeli, vurmalı, bunun sorgusu mu olur, sua
li mi olur?» dediler. Hükümetin getirmiş ol
duğu yumuşatılmış şekil geri alındı ve tasarı 
olduğu gibi kabul edildi. 

Sayın Tosyalı arkadaşımız, komisyon üye
si olarak özellikle çok sert bir konuşma yap
mışlardı ve hukuk unsurları üzerimde ısrar edip 
duran biz arkadaşları oldukça ağır şekilde kı
namışlardı. Ben de kendilerine, komisyon 
toplantısından sonra çıkarken, «Fas Kiralı Ha
san gibi düşünüyorsunuz» demiştim. Bu gö
rüşlerini şimdi tekrarladılar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Gerçekten tasarı ile 211 sayılı Kanunun il

gili maddesindeki bir boşluk doldurulmaktadır. 
Yani, genel olarak Hükümet iyi bir iş yapmış
tır, bir boşluğu doldurmuştur. «iSilâh kulla
nılmasını gerektiren haller» matlabı ile, bu hal
leri tadadî olarak tanzim etmiştir. Yani, «As
kerler, karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nak
liyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi te
min için görevlendirildiklerinde...> 

Şimdi, bu «asayişi temin için görevlendiril
diklerinde» kısmına geçilince; tiler İdaresi Ka
nununun kapsamı içinde, Silahlı Kuvvetlerin 
örfî idare tatbikatı içimde kullanılabildiğini, 
kullanıldıkları takdirde hangi hizmetlere han
gi doğrultuda tevcih edilebileceklerini biliyo
ruz. Şimdi, «asayişi teımin için görevlendiril
diklerinde» deyince, karakol, karakol nöbetçi
liği, devriye, nakliyat muhafazası gibi tah
didi unsurlar birden büyük bir genişlik kazanı
yor, dolayısiyle bu tasarıdaki hükümlerin de
ğeri, önemliliği büyüyor. 

Yüce Meclisin bu nedenle tasarıya önem 
vermesi, tasarıyı iyi niyetinden uzaklaştırma
dan, tatbikatçı için bugüne kadar çıkan güç

lükleri anlayışla karşılayarak, fakat hukuk 
devleti olmanın niteliklerinden uzaklaşmayarak 
bir metin saptaması, boşluğu hukuk devletine 
yaraşır ölçü içinde tanzim etmesi, doldur
ması lâzımdır. 

Ben, tasarıda bir hukuk devleti anlayışının 
eksiksiz, metne hâkim olduğu görüşünde de
ğilim. 

Şimdi, silâh kullanılmasını gerektiren hal
ler (a), (b), (c), (d) ve (e) paragrafları ile 
tanzim edilmiştir. Yine aynı 87 nci maddenin, 
«Silâh kullanma derecesi» başlıklı bir matlabı 
daha var. Burada müeyyidesiz bir hüküm ge
tiriliyor.» «Bu maddede yazılı hizmetlerin ya
pılması sırasında silâh kullanılması için başka
ca bir çare kalmaması veya zaruret olması şart
tır.» diyor. 

Demek ki, bu maddedeki hükümleri yerine 
getirebilmek için silâh kullanılması için «baş
kaca bir çare kalmaması» veya «zaruret olma
sı» şarttır. Bunu bir kenara koyuyorum. Ya
ni, bu şart yerine gelmemişse, şu unsurlar 
yok ise bu tatbikat keenne yoktur, ya da, 
keyfidir. Yani, cezayi müstelzimdir, suçtur. 
Onun için bir kenara koyuyorum. 

Sonra, «Silâh kullanma derecesi» başlıklı 
bu çok kıymetli unsurun altında 1, 2 madde 
ile dereceler gösterilmiş. 

Sonra, «Silâh kullanmanın tarzı» matlabı 
altında 1, 2 madde ile bu tarz saptanmış. Bu
na da bir şey demiyorum. 

«Ateş emri ve kendiliğinden ateş etmek» 
başlığı altında yine boşluk doldurulmuş, güzel 
bir tanzimle, benim görüşüme göre, bir metin 
getirilmiş. 

Sonra, «Ateş emri vermeye yetkili makam
lar» başlığı altında 1, 2 madde ile bu makamlar 
bildirilmiştir. 

6 ncı unsur olarak da «Sorumluluk» mat
labı getirilmiş «Sorumluluk» matlabını Yüksek 
huzurlarınızda okuyorum: 

«er olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 
gözönünde tutulmak kaydıyle silâhını kulla
nan askere ve silâh kullanma emrini veren bir
lik komutanına sorumluluk yüklenemez.» 

Şimdi, bu sorumluluk maddesi mi, sorumsuz
luk maddesi mi?.. 

Sayın arkadaşlarım, 
Ben, naçiz arkadaşınız hukukçu değilim. 

Belki uzun süre Mecliste bulunmuş olmaktan 
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gelen bir ünsiyetle, şu «sorumluluk» matlabı 
altında gelen 87 nci maddenin 6 matlap altın
da toplanan tadadı unsurların en sonundaki 
«sorumluluk» matlabı ile gelen bu hususun, 
«sorumsuzluk» anlamına daha yakıştığı, daha 
uygun düşdüğü kanısındayım. 

Ne diyor? «Her olayı cereyan ettiği haller 
ve şartlar gözönünde tutulmak kaydıyle...» 
Çok değerli bir unsur araya sıkışıp kalmış. 
Tatbikatçı bunu nasıl değerlendirecek bilemem. 
Bunu da biraz evvel koyduğum diğer unsurun 
yanına ayırıyorum. 

«Her olayın cereyan ettiği haller ve şart
lar gözönünde tutulmak kaydıyle, silahını kul
lanan askere ve silâh kullanma emrini veren 
birlik komutanına sorumluluk yüklenemez.» 

Eica ederim, Sayın Hükümet vs Komisyon, 
Komisyonda da ileı'i sürdüğümüz bu hususları 
bu defa Genel Kurulda anlayışla karşılasınlar. 
Bû haliyle, Silâhlı Kuvvetlere karakolda, nakli
yatta, karakol nöbetçiliğinde ve asayişe memur 
edildiği, yanj. iller İdaresi Kanununa göre istih
dam edildiğ'l, ya da örfi idare tatbikatı içinde 
istihdam edildiği hallerde, «silâhını şöyle kul
lanacaksın, şu derece ile ateş edeceksin, şöyle 
yapacaksın, böyle yapacaksın, filân yapacaksın, 
falan yapacaksın, nihayet öldüreceksin» diye 
bir madde getiriyor. Getirir Devlet, ihtiyaç ha
linde getirildiği düşünüldüğü zaman, Devletin, 
Silâhlı Kuvvetlerinden bu görevi istemesi tabiî 
hakkıdır; Silâhlı Kuvvetlerin bu yolda kulla
nılması gerekir, şüphesiz. Fakat, bu tatbikatın 
içinde bir tane masum vatandaşın canına kıyıl
maz, haksız olarak canına kıyılmaz. Ahmet 
Mehmede kızdığı için, Mehmet Haşarıdan nef
ret ettiği için, birden geceleyin karşısına çıkan 
adamdan korktuğu için, herhangi buna benzer 
psikolojik nedenlerle, kişisel nedenlerle bigünah 
olarak b'ir insanın yaşama hakkı, hakların en 
yücesi olan, en büyüğü olan yaşama hakkı elin
den alınmamış olmak gerekir. 

Evet, şimdi bütün bu tatbikatın sonunda di
yor ki; «Her olayın cereyan ettiği haller ve 
şartlar gözönünde tutulmak kaydiyle». Evet, 
(kayıt) güzel. Yani, şöyle olduğu zaman dizine 
ateş edeceksin, böyle olduğu zaman beline ateş 
edeceksin, şöyle olduğu zaman dipçikle vura
caksın... Haller, şartlar bu. 

Benim işaret ettiğim, kişisel nedenlerle; kız
gınlık, öfke, korku, düşmanlık, kimsenin görme

mesinden yararlanma, kötü bir emrin tatbikat
çısı olma ve saire gibi hallerde bir, üç, beş kişi
nin masum olarak hayatı ortadan kalksa, bu 
metin böylece kabul edildiği takdirde kim kim
den ne soracaktır, kim kimden ne sorabilecek
tir? Anayasanın tanımladığı, disiplinini getir
diği hukuk devletinde böyle bir metin Yüce 
Meclisten çıkmış olmak mümkün müdür? Hele, 
hele biraz sonra, bu madde böyle kabul edilse, 
arkasından 88 nci madde geliyor. 88 nci madde 
bu maruzatımızın haklılığını perçinlemek için 
getiı'ilmiş bir madde niteliğindedir. Bakınız 88 
nci madde ne diyor : 

«Silâh kullanma yetkisini haiz bulunan her 
asker veya silâh kullanma emrini vermeye yet
kili her komutan kanunun tayin etmiş olduğu 
müsaadeleri yerinde ve zamanında kullanmaz 
veya silâhlarından tamam'iyle istifade etmezse 
fiilin mahiyetine göre cezalandırılır.» 

Yani, 87 nci maddede adamı öldürme hüküm
leri öngörülmüş, müeyyidesi yok, yalnız ölçü
ler getirilmiş. Bu ölçülere aykırı hareket edildi
ği takdirde hangi bidayet mahkemesinde, han
gi hukuk kuralına göre nasıl ceza verilir, o yok. 
88 nci maddede. 

Eğer böyle haller vııkubulur da tereddüde 
düşer vazife yapmaz, silâhını kullanmazsan se
ni cezalandırırım, hükmü var. Yani, iki madde
yi bir araya getirdiğiniz zaman llrinci madde 
için arz etmeye çalıştığım boşluk, daha da ken
dini gösterir nitelik alacaktır. 

Bundan dolayı, Sayın Hükümetten ve Ko
misyondan, üserinde durduğum ifade etmeye 
çalıştığım endişeleri giderici, tatmin edici be
yanları varsa onları lütfederek beni ikna etme
lerini, eğer beni veya Yüce Meclisi ikna edebi
lecek güçte hukuksal unsurlar öne süremeye
ceklere tasarının bu yolda değiştirilmesi için 
maddenin Komisyonca geri alınmasına Hükü
metin bizzat müsaadekâr hareket etmesini rica 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı, 

buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 

Evvelâ şunu arz edeyim; silâh kullanma yet
kisine ait hüküm, yeni getirilmiş bir hüküm de
ğildir, yeni verilen bir yetki değildir, mevcut 
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kanunumuzda, iç Hizmet Kanununda esasen 
mevcuttur. Ancak, bugün mevcudolan hüküm
lerin yeni şartlar içerisinde, uzun zamanın tat
bikatı gözönüne alınarak, büyük boşluklar gös
terdiği anlaşılmıştır. Mevcut hüküm gayet kısa
dır. Orada da; «Askerler, karakol ve karakol 
nöbetçisi, devriye, nakliye ve muhafaza hizmet
lerinde iken aşağıda gösterilen hallerde silâh 
kullanmaya mezundurlar.» der ve bazı haller 
zikrederler. Yeni getirdiğimiz hüküm, Sayın 
Ferda Güley arkadaşımızın söylediği bütün en
dişeler gözönünde bulundurularak, hakikaten 
bir hukuk devletine yaraşır şekilde bu işi tan
zim etmeyi sağlamak için getiı'Jmiştir. Değişik
lik bu hedef, bu maksatla yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar tetkik etmişlerse gör
müşlerdir ki, hemen her hali 'içine alacak ve her 
ihtimali cevaplayacak hükümler konmuştur. Bir 
arkadaşımız hatta bundan şikâyet etti; «Bu bir 
yönetımıeoiğe benzimi:*» dedi. Doğrudur, b:'r yö-
netmelik tarzında bir kanun hükmü tedvin et 
meyi iltizam, €>ttik. Çünkü, silâh kullanma işi, as
lında nazik bir işitir. Lalettayin silâha müraca
at edilmez, hem silâh kullananın sorumluluğu 
bakımından, hem de bu silâhlın kullanılmasına 
maruz olan kimsenin hakları ve hayatı bakımın
dan çok nazik bir iştir. Bu sebeple her hali, her 
ihtimali derpiş eden hükümler tedvin etmeye ih
tiyaç vardır. Bu sebepten dolayı, biraz talimat
nameye benzemiştir tama, bunu Hükümetiniz il
tizamı olarak yapmıştır. 

Bakın, hangi hallerde silâh kullanılır? Bir 
defa silâh kullanmayı gerektiren halleri yeni 
hükümde (a), (b), (c), (d), (e) gibi fıkralar
da çeşitli ihtimalleri dikkate alarak tanzim edi
yoruz, tespit ediyoruz. Lalettayin, her halde 
- açık bir kapı yok - her tehlike anında silâh 
kullanılmaz. Kanun, etrafiyle, hududuyle, tes
pit etmektedir. 

ikinci silâh kullanma derecesi, silâh (kulla
nınca hemen çekip ateş etme yetkisi de verü-
makts değildir. Bir defa silah kuılknma halini 
başkaca bir çare kalmaması ve zaruret olması 
şartına bağlanıyor. Sonra silâhın topluluk ha
linde nasıl kullanılacağı zikrediliyor. 

Silâh kullanma tarzı .tespit ediliyor, «Siılâh 
kullanmak mutlaka ateş etmek değildir» denili
yor. «Ateş etmek son çaredir, önce havaya ih
tar atışı yapılır» deniyor. «Sonra ayağa doğru 

ateş edilir, mukavemet veya taarruza veyahut 
da tehlikeli bir tehdide varan mukavemet hali 
davam ederse, hedef gösterilmeksizin ateş edi
lir.» diyoruz. 

Ateş etme emri hanimi hallerde verillir ve ki
min tarafından verilir? Ateş etme emri verme
ye imkân olmayan haller nelerdir? Münferiden 
yalnız başına bir nöbetçiye bir taarruz olmuş, 
elinden silâhı alınmak ist&nmiş ve saire şribi, ta
biî isti:nai haller vardır, onu da İçine almaya 
mecbursunuz. Bir arkadaşımız işaret etti, onu 
da içine almaya mecbursunuz. Çünıkü, düşünüm 
bir cephane ,nfibe;tçisi veya topu bekleyen bir 
nöbetçi; anîden baskına uğruyor, elinden silâhı 
ahnmali isteniyor. O vakit elbette k i silâh kul-
kcnma emri istihsal etmesine imkân olmaz, el
bette ki, kendisini veyahut muhafazaya memur 
olduğu kışlayı veyahut topu veyahut cephane
yi ve saireyi imuıhafaza etmek ioin silâhını kul
lanmaya mecbur olur. 

Muhterem arkadaşlar, ben Sayın Ferda Gü-
ley'den, bunu takdir etmesini bekliyordum; «Bu 
hükümler hakikaten, tamamen insan haklarına 
ve bir hukuk devletline yaraşır esaslar gözcnün-
ıde bulundurularak hazırlanmıştır» demesini 
bekliyordum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — iyi tanzim edil
diğini ve bir boşluğu doldurduğunu söyledim 
Sayın Bakarı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEÜİD ME
LEN (Devamla) — Tam tersine, kendisi bura
da bazı boşluklar gördü. Kaldı ki, bu boşlukla
rın ne olduğunu da izah etmedi, bilâkis bizi te-
yiden ve görüşümüzü kuvvetlendiren hükümle
ri tekrar etti. Sayın arkadaşımızın üzerinde 
durduğu sadece bir nokta var: Saiâih kullan
makta sorumluluk. 

Muhterem, arkadaşlar, ben bunu da ajyık gö
rüyorum,. Ne diyoruz? «Her olayın cereyan et
tiği haller ve şartlar gözönünde tutulmak şar-
tiyle sorumluluk tespit edilir.» Nedir bu hal ve 
şartlar? işte bundan evvelki fıkralarda yazılan 
haller ve şartlardır. Bir defa silâh kullanmayı 
gerektirecek bir halin mevcudolması lâzım, so
rumluluk tespit edilirken. Binaenaleyh, birisi bir 
silâh kullanmış ise ve bundan dolayı bir dâva 
açılmışsa veya takibat olmuşsa, evvelâ silâh 
»kullanmayı gerektiren bir hal var mıydı, yok 
muydu? Elbette masuliyeti tespit için bu hal 
dikkate alınacaktır. Burada teferruatiyle yazı-
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3ı; »ilâh kullanmanın derecesi, acaba ateş etmek 
gerekir miydi, gerekmez miydi, kanun tespit 
etmiştir. Hangi hallerde ate? etmek gerekir, 
hangi hallerde gerekmez veya hangi hallerde 
havaya aıteş edilir, bumu yapmış mı yapımamış 
mı? Sorumluluk tagjjıiit edilirken araştırılacak
tır. Silâh kullanmanın tarzını araştıracaktır. 
Kanunda tespit edilen haillere riayet etmiş mi, 
ateş emrini gerektiren hal varsa bunu almış mı, 
ialmai-niiş mı, fıkra bunu tespit ediyor. Bu halle
rin araştırılmasından sonra bir sorumluluk 
mevoudolup olmadığı tespit edıürir. Bunun hu
kuk .dışı olan tarafı nerede? Bilâkis tamamen 
hukuk devletine yaraşır esaslar (getirmiştir. Ben 
arkadaşımın kanaatinde değilim, burada boşluk 
değil bilâkis sarahat görüyorum. Eğer kâfi mik
tarda sarahat görmüyorlarsa, ifadelerimiz zapta 
geçiyor, bu hükmün, arz ettiğim manada anla
şılması gerekmektedir. 

Bu sebeple getirilen hüküm, arz ettiğim gibi, 
tamamen hukuka, hukuk devleti anlayışına uy
gun bir hükümdür ve mevcut kanundaki boş
lukları tamamlayan, kapatan bir hükümdür. 
Bunu çıkarmadığımız takdirde bugün hakikaten 
hem silâh kullanan için, hem silâh kullanmaya 
maruz kalanlar için basa hallerde rak vahim 
neticeler doğabilmektedir. Bunları önlemek için 
bu hüküm getirilmiştir. 

Arkadaşımız, bunun arkaısından 88 noi .mad
deden bahsetti. Silâh kullanma yetkisine haiz 
olan her asker veya silâh kullanma emrini ver
meye yetkili her komutan, kanunun tayin et
miş olduğu müsaadeleri yerinde ve zamanında 
kullanmazsa takibata maruzdur, tamamen yerin
de ve lüzumlu bir hükümdür. 

Düşününüz, kendisine bir vazife vermişsiniz, 
karakol nöbeti tutmaktadır, bir cephaneliği 
(beklemektedir ve oraya gelmişlerdir, silâhını 
kullanarak o cephaneliğin soyulmasına veyahut 
berhava edilmesine mani olmak imkânı vardır, 
korkmuştur, silâh kullanmamıştır; çekinmiştir, 
Biîâh kullanmamıştır. Böyle bir vazifeliyi ceza-
landırmazsanız neyi halledersiniz? Ve böyle 
bir vazifeliyi cezalandırmak hukuk dışında bir 
muamele olur mu, takdirinize bırakıyorum. El-
betteki olmaz. Böyle bir hüküm koymazsanız, 
bundan evvelki maddenin de islemesine aslın 
da imkân olmaz. Herkes bir bahane ile, silâh 
kullanmak suretiyle defedilmesi mümkün olan 
bir tehlikeyi defetmekten çekinir ve maksat 

da hasıl olmaz. 
Bu sebeple, getirdiğimiz tadilat yerindedir 

ve arz ettiğim gibi, boşluğu doldurmaktadır. 
Bunu çıkarmadığımız takdirde, bugün hakika
ten hem silâh kullanan için, hem de silâha mâ
ruz kalan için sebepsiz yere bazı tehlikeler do
ğacaktır ve doğmaktadır. Bunu ortadan kal
dırmak için getirmiş bulunuyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru

nuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım çok değerli arkadaşlarım; 
Aranıza gireli iki buçuk sene oldu. Bu müd

det zarfında.. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, 1 nci madde 

üzerinde konuşacaksınız. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Söze girişinizin madde ile bir 

alâkası yok. (Gülüşmeler). 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Cevap 

vereceğim Ferda G-üley'e. 
BAŞKAN — Evet. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu müd

det zarfında; bu topraklar için, bu vatan için 
şehit olmuş bir babanın evlâdı olarak, her za
man milliyetçi, imanlı, vatansever bir milletve
kili olarak konuştum. Bundan sonra da bu vas
fımı hiçbir zaman değiştirmeyeceğim. Millet 
menfaatinin, vatan menfaatinin koruyuculuğu
nun kralı olabilirim. Ve bana telmihte bulunan
lar gibi, memleketi yıkanların, anarşistlerin, va
tan düşmanının, millet bölücüsünün müdafii 
olamam. 

Bunu bu şekilde belirtikten sonra,, muh
terem arkadaşlarım, Sayın Millî Savunma Ba
kanımızın da çok veciz ve açık bir şekilde be
lirttiği gibi; 87 nci madde, Silâhlı Kuvvetlerimi
zin içhizmet talimatıdır. Silâhlı Küvetlerimizin 
aslî vazifesi; hudutlarımızı beklemektir. , Hu
dutlarda vazife gören karakol bekçisi, hudut 
nöbetçisi, vatanın müdafaası için o bölgeye gi
den askerî nakliyatın emniyetçisi olan asker, 
astsubay ve subaylar lüzumu halinde verece
ğimiz vazife icabı bu madde uyarınca silâh kul
lanacaktır. Silâh kullanmanın içerisinde ihtar 
vardır, ikaz vardır, dipçik vardır, kabza vardır, 
dürtme vardır, kesme vardır ve nihayet bunlar
la başa çıkamadığı takdirde, hayatını kurtar
mak için vatan müdafaasına memur ettiğimiz 
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kimsenin ya hayatını kurtarmak veya memle
keti kurtarmak için ateş etmek sırası gelmek
tedir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Evvelce yok mu idi? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ateş et
mek sırası gelmektedir. Bu, bir jandarma ve 
polis içhizmet talimatı değil, yanlış beyan edi
yor sayın arkadaşım. Bu, Silâhlı Kuvvet içhiz
met talimatıdır, düşman karşısında hizmet gö
renlerin talimatıdır. Ve nihayet, memleketimi
zi içten yıkmak, vatan ve millet bütünlüğümü
zü, gördüğümüz gibi, içten parçalamak iste
yenler, hudat ötesindeki düşmandan daha bü
yük düşman, daha büyük hain olduklarından, 
onları bertaraf etmek için örfî idare zamanın
da içte tatbik edilecek bir talimattır. 

Burada daha çokçası ile «üç, beş anarşisti, 
vatan hainini müdafaa ediyorum» diye, vata
nın, milletin selâmeti için getirilen maddedir. 
Vatan ve milletin selâmeti için göğsünü gere 
gere bu milletin .Silâhlı Kuvveti olarak vazife 
görmesini temin için getirilen bir maddeyi kü-
çüksemek, gölgelemek, bozmak veya geri al
dırmak hevesine kapılmak, vatanperverlik de
ğildir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Başkan; bir laf sarf etti, lütfen tavzih etsin. 

BAŞKAN — Bir dakika, oturun yerinize 
Sayın Yorulmaz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hangi haysiyetsiz koruyor, söylesin! 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz oturunuz yeri
nize evvelâ; 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hangi haysiyetsiz bunu koruyor, söylesin! 

BAŞKAN — Otur yerine bir kere! 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Aksi halde sözünü geri alsın! 
BAŞKAN — Yani siz böyle bağırınca ben 

de korkar mıyım? 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Evet Sayın Başkan. Hata sizde idi. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki, peki. 
BAŞKAN — Otur (bir dakika da. 
iOENGiZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Hangi arkadaş konuşmuştur.. 
BAŞKAN — Yerinize oturun bir dakika. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Tavzih 

edeyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yerinize oturun, bir kere ev
velâ.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ben.. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tosyalı. (An

kara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz'm an
laşılmayan bir müdahalesi.) Sayın Yorulmaz, 
ıSaym Yorulmaz eğer benim bir usulü tatfoik et
mem isteniyorsa, evvelâ usul dairesinde hareket 
etmeniz gerekir, bu bir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkanım, söylediği sözleri size hatırlat
maya mecburum. 

BAŞKAN — ikincisi; öyle taşkınlıkla, yük
sek perdeden, yüksek sesle.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Öyle ise hatibe mani olun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben size hitabediyo-
rum, hatibe ayrıca hitabedeceğim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Nedir bu konuşma. 

(BAŞKAN — Ayrıca hatibe hitabedeceğim. 
Hatibin yüksek sesle konuşup konuşmaması bi
raz kendisine mevdu bir iş. Fakat müdahalenin 
aslında yumuşak şekilde dahi yapılması yersiz. 
Şimdi siz, bu yumuşak müdâhaleyi yapma hak
lılığı görşünde fevkalâde haşin bir hareket 
içerisinde bulunuyorsunuz. Bu, müzakereyi fev
kalâde zorlaştırır. Şimdi, bana karşı eğer bir 
beyanınız mevcudolacaksa, onu o şekliyle be
yan edeceksiniz. Hatibe müdahale edemezsiniz, 
bana söyleyeceksiniz, ben ona intikal ettirece
ğim. Yüksek sesle konuşmalar bizde değişik etki 
yapmaz. Siz şimdi hatibin söylediği ve tavzih 
etmek istediği bir noktayı tavzih ettirmek is
tiyorsunuz. Lisan-ı münasiple kalkıp «bununla 
neyi kasdediyor» derseniz, kolaylıkla halledilir
di. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hatip şöyle bir lâf söyledi. 

BAŞKAN — Anladım efendim, tamam. 
Şimdi.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Tamam mı söylediklerim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Anla
dım, ben anladım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı.. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Buyurun 

efendim. 
BAŞKAN — Şimdi bu kanun biraz da bili

yorsunuz teknik bir kanun. Yani bu teknik ka-
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nunu şümullendirip de, genişletip de memleket 
vatan, millet edebiyatına dökerek, daha değişik 
bir atmosfere sokmayalım. Bu teknik kanun bir 
yetki veriyor; yetkinin dar tutulması veya 
igeniş tutulması milletvekillerinin hakkıdır. Bu 
hakkı, siz bu şekli ile tanzimde faydalı görüyor
sunuz, arkşadaşlarımm da bu hakkı dar tutma 
hususundaki beyanları, kendilerince haklıdır. 
Kim haklıdır, kim haksızdır sonunda oya baş
vuracağız, o zaman ona ittiba edeceğiz. 

O sebeple, biraz evel beyan buyurduğunuz 
hususu lütfen küçük bir cümle ile tavzih ediniz. 
rica ediyorum. 

HAİSAN TOSYALI (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Arkadaşımın ikaama da teşekkür ederim. 
Ben §'öjls demek istiyorum ve şöyle dedim; bu 
talimat ve bu madde Silâhlı Kuvvetlerimizin 
düşman karşısında vazife görmesini, ateş etme
sini tedvin eden bir maddedir. Genellikle dış 
düşmana karşıdır, içimizde, işte vatan ve mil
letimizin bütünlüğünü parçalamak isteyen üç, 
beş anarşistin üstesinden gelmek için, örfî idare 
ilân etmek zorunda kalırsak, onların da üste
sinden gelmek için başvuracağımız bir madde
dir, bu madde. Memleketi yıkmak isteyenler, 
hudut ötesindeki düşmandan çok daha büyük 
düşman, çok daha haindir. O halde, bu kadar 
büyük haini ve düşmanın bu madde ile üstesin
den gelmek (A. P. sıralarından gülüşmeler) Si
lâhlı Kuvvetlerimizi basan ile vazifeye sevket-
mek imkânı veren bu maddeyi olduğu gibi mu
hafaza edelim diyorum. Bu gayeyi müdafaa et
meyip de üç, beş anarşisti müdafaa eder duru
ma düşmeyelim diyorum. 

iSaygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın ilhami Sancar, buyuru
nuz efendim. 

Yani muhterem arkadaşlarım aslında bu ka
dar hararetle bu maddenin üzerinde durula
cak idi ise, beni de çok sıkıntıya soktunuz. Za
manında söz talebedilirdi, enine boyuna bu iş 
görüşülür, tartışılırdı. Tam maddenin oylan
masına geçeceğim sırada birçok müdahaleler 
vukubuldu. Arkadaşlarım da bunu zamanında 
takip etsinler, rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Sancar. 
İLHAMİ SANCAR (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

| Millî Savunma Komisyonunda sizlerin reyi 
ile bendeniz de üye bulunmaktayım. Sayın Millî 
ISavunma Komisyonu Başkanı, bu konunun ko
nuşulmasının ilk celselerinde bulunduğum ve 
düşüncelerümi arz ettiğim halde, mazbatanın 
altına, Komisyon raporu altında beni bertaraf 
etmiş bulunmaktadır. Onun için, mecburen ev
velâ bu işte ciddiyet olması gerektiğini hatırlat
mak isterim. 

Raporun altında yedi tane müspet imza ve 
dört, beş tane de «söz hakkım mahfuzdur» kay
dı ile imza bulunmaktadır. Şu halde göstermek
tedir ki, 25 kişilik bir komisyondan, yedi kişi
nin müspet oyu ile gelmiş bir kanun tasarısı 
ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Biz, her işte olduğumuz gibi, ifratla tefri
tin ortasını bulamayız. Bu defa tefritten kur
tulmak isteyen Bakanlık ve Komisyonda müs
pet oy veren arkadaşlarımızın ifrata gitimiş bu
lundukları kanaatiydeyim. ifratın bir misalini 
de Sayın Tosyalı arkadaşım verdi; dış düşman
lara karşı bu kanun diye. Adı üstünde, içhiz-
met Kanunu, Silâhlı Küvetlerin içhizmetlerini 
ve asayiş görevlerini tanzim eder. Dış düşma
na karşı ne kanuna, ne kitaba ihtiyaç yok. Yal
nız yüreğe ve karara ihtiyaç var. 

Bu hükmün sakatlıklarını arkadaşlarım 
söylediler, katıldığım yerleri var, katılmadığım 
yerleri var. Yalnız; hukuk devleti içinde, hu
kuk facialarına yol açacak, sorumluluk başlı
ğını taşıyan sorumsuzluk hükmü ile yüzde yüz 
karşı karşıyayım. Bir hukuk devletinde, hu
kuk facialarına bugün değilse yarın, 10 sene 
değilse 15 sene sonra, mutlaka yol açacak bu 
hükmün, bizim için yüz ağartıcı olmayacağı ka
nısındayım. Bunun mutlak çıkarılması, geri alın
ması kanısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, buyurun. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu tasarıyı hukuk ve Anayasal haklar bakı

mından çok ciddî bulduk. Tasarı yüksek malû
munuz yeni dağıtıldı, elimize şimdi geçti. Üstten 
geçme ve gözatma sonucunda, tasarının ihti
va ettiği fecaatleri de bu suretle öğrenmiş ol
duk. 

Burada ilk dikkate çarpan nokta şudur: Bu-
I güne kadar mer'i kanunlarımız - içhizmet Ka-
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nunu dahil - görev anında herhangi bir teca
vüz ve müdahale olduğu zaman nasıl muamele 
edileceğini sarahatle belirtir. Bunun içinde ger
çekten silâh kullanma vardır ve bu silâh kul
lanma, karşıdaki mütecavizi ifna etme dere
cesine kadar varır. Ama bu tasarı, bugüne ka
dar ki, birçok noktalarda da mahzurunu gör
mediğimiz tatbikata rağmen, âdeta mutlaka vur
ma mecburiyetini getirir. Bir emirdir, mutlaka 
vuracaksınız. 

'Sayın arkadaşlarım, işin tehlikeli tarafı esas 
şuradadır: Vurma takdirini belli bir komutana 
veyahut belli tek kişiye - Komutandan maksa
dım, meselâ, bir karakolda iki kişiden birinin, 
bilhassa komutan er olduğu zamana inhisar et
tirmek isterim - böyle bir anda şahsın kendi ha
yalinde canlandırdığı tehlike sonucunda, si
lâh kullanma mecburiyetini kendisince takdir 
ettiği anda, önümüze çıkacak fecaatin tasav
vur edilmesini bilhassa istirham etmek isterim. 

iSilâh kullanma, tehlikeli bir anı ifade ede
bilir. Fakat, hiç olmazsa bugüne kadar vazife 
sırasında yapılan müdahalelerde, silâh kullanıl
dığında, hangi kayıt ve şartlar içinde davranıl-
mak lâzımgeldiğini kanunlarımız göstermiştir. 
Ama burada delilsiz olduğu bir noktada, takdir 
yetkisi hudutları içinde yapılmış öldürme veya
hut yaralama - ki hassaten öldürmeler bura
da asıl sonuçtur - bizim bugüne kadar ki, hu
kuk anlayışımızın tamamen dışına düşüyor. Her 
şeyin dışında, bir meşru müdafaa, bir ıstırar 
halinde her şahsın kendisi için veyahut belli ki
şiler için gördüğü tehlikeyi bertaraf etme hak
kı vardır. Eğer bu şahıs vazifeli ise vazifesin
den doğan daha takviyeli hak ve imkânlara da 
sahiptir, ama bu hak ve imkânlar hiçbir zaman 
kanun emriyle mutlaka vuracaksın mahiyetin
de hiç kimseye verilmemiştir. Bu tasarıda işte 
o var; tehlikeli tarafı da budur. 

Bu tasarı olmadığı zaman bile aklı başında 
müdebbir bir vazifeli mer'i kanunlarımıza göre 
vazifesine müdahale halinde neler yapabilece
ğini hududun nereye kadar genişleyebileceğim 
çok iyi bilir. Ama,, şöyle bir sonuç çı
kıyor önümüze : Bir görevli kendi takdiri 
içinde herhangi bir şahısla karşılaşır da 
onu Öldürme derecesine varmadan yaralar
sa ve o zaman ıtek delil o yaralı olduğu için 
onun ifadesine göre bu yaralama halinin hak

sız olduğu meydana çıkarsa, yaralayan kimse 
88 nci maddeye göre ceza görecektir. Yani bu 
tasarıda «S3n aleyhimize olan bu duruma ne
den meydan verdin, tamamen ortadan kaldıray-
dm da böyle bir itham karşısında kalmasay-
dık» denilebilecek bir durum var. 

Muhterem arkadaşlar, biz Devlet olarak, 
millet olarak hukuka kendimizi teslim ettiğimiz 
zaman, bunun emniyetsizliğinden değil, getire
ceği emniyete, güvenerek teslim ediyoruz. Biz 
bilmek zorundayız ki, bütün tarih boyunca mil
letler kendilerini bu emniyete karşı koydukları 
zaman hak ve adalet altında, insanî anlayış al
tında olan değerlere bir nevi dikilir vaziyet al
dıkları zaman ondan zarar görmüşlerdir. Bu
güne kadar ki, tecrübemiz yalnız bize ait tec
rübe olmayıp, bütün insanlık âlemine ait tecrü
bedir ve belli noktalarda toplanmıştır. 

Kırda gezen bir şahsın bir karakol nöbetçisi 
tarafından öldürülmesi halinde bu kanun böy
le bir fiilî müdafaa eder sıfatla önümüze çıka
bilir. Herhangi bir maksat için kurulmak iste
nen herhangi bir tertip adına bu kanun işe ya
rayabilir, ama bütün bunlardan sonra olabile
cek husus hiç kimseye birşey kazandırmaz. Bir 
muhterem arkadaşımın söylediği gibi, bu ka
nun senelerce hiçbir mahzuru görülmeden tat
bik edilebilir, ama çok seneler sonra, bir ömür 
sonra bu kanunun böyle sakat yapılışından do
layı herhangi bir şahsın burnunun uçu kanarsa 
o bizim için azap olur, velbal olur. 

Ben tasarıyı, hassaten yaşama hakkı yönün
den Anayasaya da aykırı bir nitelikte bulu
yorum. Bugüne kadar mer'i olan kanunlarımız 
ve Anayasamız içinde görevlere yapılan teca
vüzlerin tamamen dışına çıkarak yaşama hak
kını keyfî takdirlere bağladığı, tehlikeli bir vas
fa soktuğu için bu tasarının sadece Millî Savun
ma Komisyonunda tetkik edilerek geçmesini 
değil, Anayasa Komisyonundan da geçirilerek 
yüksek huzurunuza getirilmesini beklerdim. 

Zannederim, hiçbir demokratik ülkede «Si
lâh kullanan ve kullanmaya emir veren şahsa 
sorumluluk gelmez» diye bir hukuk kaidesi gö
remezsiniz. Burada bazı şartlar, bazı şıklar ile
ri sürülmüştür. Bu şıklar üzerinde bazı müda
faalar tesis edilebilir, fakat delilsiz olan ha
diseler üzerinde bunların hiç kıymeti yoktur. 
Büyük keyfîliğe, büyük hatalı takdirlere mey
dan veren bir tasarı tesis edilmek istenir. Muh-
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temeldir ki, bunun Anayasa değerlendirmesi 
açısından da bizim bugünkü mevzuatımıza ay
kırı düşen tarafları vardır, fakat hiç olmazsa 
bir Anayasa Komisyonundan, - bu şekliyle kabul 
edilecek vasıfta olsa dahi, bunu böyle kabul et
sek dahi - bir sorumlu mütehassıs organın dik
katlerinden geçmesinde de fayda görüyorum! 
Evvelemirde bunu Anayasa Komisyonuna tev
di etmek üzere bir de önergem vardır. Lütfe
derseniz, böyle bir kritiğin temininden sonra 
gerekirse esas hakkında tekrar tetkiklerinize 
tevdi edilmiş olur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 

madde üzerinde Sayın Kadri Eroğan, Sayın 
Nebil Oktay ve Sayın Hasan Akçalıoğlu sıraya 
kaydedilmiş bulunmaktadır. Normal bir saatlik 
süre dolmuştur, bu sebeple kanunun müzake
resine yarın ki, birleşimde devam edilecektir. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Söz hakkımız 
mahfuz mu, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gayet tabiî, onu işrap için be
yanda bulundum ve zapta geçti; Sayın Kadri 
Eroğan, Sayın Nebil Oktay ve Sayın Akçalı
oğlu söz sırasına kaydolunmuştur, dedim. O 
şekliyle bundan bu çıkar. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
beni de söz sırasına kaydeder misiniz? 

ŞİNAİSİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ben 
de söz istiyorum, Sayın Başkan. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Beni 
da kaydedin efendim. 

BAŞKAN ^- Sayın Ferda Güley, Sayın Şi-
nasi özdenoğlu, Sayın Esat Kemal Aybar da 
söz sırasına kaydolunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, normal süre zarfın
da gündem gereğince görüşmemiz gereken Malî 
Denge Vergisi Kanununa geçiyoruz. 

3. — Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
(S. Sayısı : 174) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçen 
(birleşimde yapılan bu müzakerede 6 ncı madde 
üzerinde verilmiş bulunan değişiklik önergesi
nin bir tanesi oylandığı sırada beş arkadaşımız 

(1) 47H S. Sayılı oasmayazı 1.3. 1972 ta
rihli 54 ncil birleşim tutanağına eklidir. 

I yoklama istemişler; yapılan yoklama sonucun
da çoğunluk olmadığı için tatile uğramıştı. 

Şimdi Sayın Ahmet Buldanlı tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi tekrar takdim ediyo
rum. 

iSaym Başkanlığa 
Malî Denge Vergisi tasarısının 6 ncı mad

desinin son fıkrasını metinden çıkarılmasını 
saygiyle arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, önergemin Sayın Salih Aygün arkada
şımızın önergesiyle birleştirilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Önergenizi Sayın Salih Ay
gün'ün önergesiyle birleştiriyorsunuz. O halde 
metinden çıkarılma teklifinden vazgeçiyorsunuz, 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Tamam. 
önerge sahibi önergesini geri almış bulun

duğu için önergenin oylamasına geçmiyorum. 
iSayın Salih Aygün tarafından verilmiş bu-

I lunan değişiklik önergesi var, onu takdim e di-
[ yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesi

nin 1 nci (a) bendinin aşağıdaki gibi değiştiril-
j meşini ve aynı maddeni 2 nci (d) bendinin son 

fıkrasının ise, tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

1. ödemede : 
a) Gelir Vergisi mükelleflerinin Gelir Ver

gisi matrahları (Götürü matrahları dahil); 
Amasya 

Salih Aygün 

BAŞKAN — önargeyi Yüce Heyete takdim 
etmiş bulunuyorum. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge dikkat nazara 
alınmak kaydiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu dikkat nazara alınmak kaydiyle 
kabul edilen önergeyi filhal kaibul ediyor mu-

I sunuz? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE 
MAL AYBAR (Mardin) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Filhal katılıyorsunuz, Mec
lisin temayülüne uyarak. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAE (Mardin) — Evet, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal Komisyon tarafından 
kabul edildiği veçhile redakte etmek üzere Ko
misyona bu şekliyle gönderiyorum. Bunu lüt
fen metne redaksiyonla geçiriniz. 

Bir önerge daha var, onu okutuyorum. 
Komisyon lütfen dinleyin, belki bu önergeyi 

de kabul edebilirsiniz. Eğer, Meclis de bu öner
geyi kabul ederse, o zaman redaksiyonu bu un
surlar muvacehesinde yaparsınız. 

Sayın Başkanlığa 
Malî Denge Vergisi kanun tasarısının 6 ncı 

maddesinin 1 nci (d) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 6. 1 nci (d) Gayri menkul intikalle
rinde Değer Artış Vergisine esas olan değerler, 

Sivas Nevşehir 
Tevfik Koraltan Hüsamettin Başer 

Manisa 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Bu önergeye katıl
mıyoruz, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer kabul edilmiş bulunan ve filhal ka
tıldığınızı beyan ettiğiniz önergeyi lütfen mad
de metnine aynen geçiriniz, maddeyi o şekliyle 
oya sunacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
aslında Hükümet tasarısına dönülmüş oluyor. 
O maddeyi aynen teklif ediyoruz. Maddeyi ay
rıca yeniden düzenlemeye lüzum yoktur, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — önerge sahibi? 
Salih Aygün'ün katılmış olduğunuz öner

gesi bu mahiyeti kapsamakta mıdır? 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Yani, sizin vermiş olduğunuz 
ve Meclisçe dikkat nazara alınmak kaydıyle 
kabul edilen önerge Hükümetin getirmiş olduğu 
6 ncı maddeye tetabuk etmekte midir? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — O halde 6 ncı maddeyi kaftul 
edilen.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Komisyonda yapıl
mış bir değişikliği düzeltip, Hükümet tasarısı
na dönme gayesine matuf olarak verilmiş bir 
iönergedir, Yüce Meclisçe kabul edilmiştir. Te
mayüle uyarak biz de katılıyoruz ve böylece Hü
kümet tarafından getirilen 6 ncı madde olduğu 
gibi yerinde kalıyor demektir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi değişik kabul 
edilen şekliyle okutuyorum. 

Sayın Buldanlı, önerge sahiibi olarak sizi te
lâkki ediyorum, bir itirazınız varsa lütfediniz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Yok, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oya sunulacak 
şekliyle okutuyorum. 

Matrah : 
Madde 6. — Malî Denge Vergisinin mat

rahı şunlardır : 
1. ödemede : 
a) Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Ge

lir Vergisi matrahları (Götürü matrahları da
hil) ; 

b) Kurumlar Vergisi Kanununa göre veri
len beyannamelerde gösterilen Kurumlar Ver
gisine tabi matrahlar; 

e) Veraset ve intikal Vergisi Kanununa 
göre verilen beyannamelerde gösterilen Veraset 
ve intikal Vergisine tabi matrahlar, 

d) Gayri menkul intikallerinde Emlâk 
Alım Vergisine esas olan değerler, 

e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ikmalen, re'sen veya sair suretlerle idarece tarh 
olunan Gelir, Kurumlar, Emlâk Alım ve Vera
set ve intikal vergilerinden tahsili kabil hale 
gelmiş bulunanlara ait matrahlar. 

2. Kesintide : 
a) ikinci maddenin (a) bendine göre ya

pılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde bahis 
konusu ödemelerin indirim ve kesintilere tabi 
tutulmadan önceki gayrî safi tutarı, 
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b) ikinci maddenin (b) bendine göre ya
pılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde bu te
diyelerin Gelir Vergisi tevkif atına matrah olan 
miktarıdır. 

c) ikinci maddenin (e) bendine göre yapı
lacak Malî Denge Vergisi kesintisinde, bu ka
zanç ve iratlardan Kurumlar Vergisi Kanunu
na göre yapılacak Kurumlar Vergisi tevkif atma 
matrah olan miktardır. 

d) ikinci maddenin (d) bendine göre ya
pılacak Malî Denge Vergisi kesintisinde ikra
miyelerin kesintilere tabi olmadan önceki gay
rî safi tutarıdır. 

Bu maddenin (a) bendine göre yapılacak 
kesintide, aynı işveren tarafından aynı veya 
ayrı ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret 
tediyeleri birleştirilir, ayrı ayrı işverenler ta
rafından yapılan ücret tediyeleri müstakillen 
nazara alınır. 

BAŞKAN — 6 ncı madeyi okunan bu şek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 6 ncı madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi takdim ediyorum. 

Tasarruf bonosu yükümlülüğü : 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önceki ödemelerle ilgili olay 
ve hukukî durumlar için, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra, tasarruf bonosu ödeme 
ve kesintisi yapılmayacağı gibi, tasarruf bono
su tarh ve tahakkuk ettirilmez, tahakkuk edip 
de tahsil edilmeyenler terkin olunur. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz isteyen? Yok. 

Bir değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıdaki geçici birinci 

maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Esat Kemal Aybar 

Mardin 

«Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükel
lefleri, 1971 takvim yılı için beyan edecekleri 
kazanç ve iratlar üzerinden tasarruf bonosu 
karşılığını ödemeye mecburdurlar. Bu ödeme
ler karşılığında 1972 malî yılı için ihracolunan 
tasarruf bonosu varllir.» 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyi 
Komisyon adına mı veriyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ElSAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Komisyon adına 
veriyorum efendim. 

BAŞKAN — önergenin Komisyon adına ve
rilmiş olması tekaibbülü de mutazammın bulun
maktadır. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon kendisi vermiş olduğu cihetle 
önergeyi filhal kabulü de mutazammın bulun
maktadır. Bu sebeple değişik bu şekliyle geçici 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum. 
Tasarruf bonolarının verilmesi ve değiştiril

mesi : 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önceki dönemlerde 5 . 1 . 1961 
gün ve 223 sayılı ve 27 . 7 . 1967 gün ve 930 
sayılı kanunlar uyarınca ödeme veya kesinti 
suretiyle tahsil olunmuş meblâğlar karşılığın
da bu kanunlarda belli edilmiş esaslar dairesin
de tasarruf bonosu verilmesine ve bu dönem
lere ilişkin tasaruf bonolarının değiştirme iş
lemleri sona erinceye kadar, 930 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesi hükmünün uygulan
masına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi 
de bulunmamaktadır. Bu sebeple maddeyi ta
sarıda yazılı ve okunmuş bulunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon sözcüsü Sayın Aybar, geçici 3 ncü 
madde ilâvesini öngören bir önerge göndermiş
tir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının geçici 2 nci 

maddesinden sonra aşağıdaki geçici madde 
3'ün eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Esat Kemal Ayfbar 

Mardin 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki dönemlerde 930 sayılı 
(Kanuna istinaden yapılan tasarruf bonosu ke
sintilerinin bu kanunun yürürlüğünden sonra 
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ilgili vergi dairesine veya saymanlığa yatırıl
ması halinde bu kesintiler karşılığından 1972 
malî yılı için ihracolunan tasaruf bonosu veri
lir.» 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde ilâvesini 
öngören önerge üzerinde söz isteyen sayın üye? 
(«Önergenin mahiyeti anlaşılmadı» sesleri) 

Bazı arkadaşlarımız «anlamadıklarını» be
yan etmektedirler. Komisyon adına izahat lüt
fediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, 1973 
yılında tasarruf bonosu ihraç edilmeyecektir, 
tasarruf bonosu kalkacaktır. Bu itibarla, 1972 
yılında çıkarılan tasarruf bonolarının mükellef
lere verilmesini temin maksadıyle kaleme alın
mış bir önergedir efendim. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde ilâvesine 
dair olan bu önergeyi Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olması filhal 
kabulü de mutazammındır. Bu sebeple, öner
genin tasarı metnine geçici 3 ncü madde ola
rak ilâvesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlük ve yürütme maddelerini okutu
yorum. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 
Madde 16. — Bu kanunun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde oyunu izhar sade
dinde lehte aleyhte söz isteyen sayın üye?.. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Aleyhinde söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
— 4! 

Malî Denge Vergisi kanun tasarısının tümü 
aleyhinde reyimi belirtmek maksadıyle söz al
mış bulunmaktayım. 

Malî Denge Vergisi kanun tasarısının, malî 
siyaset yönünden, daha doğrusu bütçe siyaseti, 
vergi siyaseti ve istikrar siyaseti yönünden aley-

y hinde olduğum için öz aldım. 
Her şeyden evvel, Hükümetler kanun tasa

rılarını, bilhassa vergi kanunu tasarılarını ge
tirirken, bütçe siyasetinin hedeflerine varabil
mesini temin edici tedbirleri almalı ve ondan 
sonra getirmelidir. Hepimiz görüyoruz ki, yıllar 
yılı bütçe siyaseti bir tarafa itilmekte, denk 
bütçe siyaseti bir tarafa itilmek suretiyle daima 
açık bütçe ile Büyük Millet Meclisine gelin
mekte ve açık olan bütçenin açığının kapatılma
sı için de devamlı şekilde vergi kanunlarına 
başvurulmaktadır. 

'Esasında, denk bütçe siyaseti takibetmeyen 
Hükümetler ne şekilde vergi getirirlerse getir
sinler, hiçbir zaman istenilen neticeye varama
yacaklar, devamlı şekilde mükelleflerin sırtına 
ağır yük getirmekten başka bir şey yapmış ol
mayacaklardır. 

Bütçe siyaseti bakımından olduğu kadar bil
hassa malî siyasetin içinde yer alan otoritele
rin de kabul ettikleri gibi, vatandaşlardan alı
nan vergilerin tarafsız ve âdil olması, hafif ol
ması, fertlerin tasarruf güçlerini artıracak ted
birlerin getirilmesi, tasarruf gücüne ve terbiye
sine kavuşmuş milletlerin malî siyasetlerindeki 
istikrarı sağlamanın da mümkün olacağı yönün
den bendeniz bu tasarının tamamen aleyhinde 
bulunmaktayım. 

Bütçe siyasetini geniş olarak burada izah 
etmek mümkün değildir, ancak vergi siyaseti 
bakımından da bu kanun tasarısı yerinde de
ğildir. Bütçedeki açığın kapatılması ve denk 
bütçe temin etmek için takibedilen siyaset, ver
gi siyasetinin bizatihi kendisi olduğu halde bu, 
bir tarafa itilmektedir. 

Devlet şekli ne olursa olsun, amme hizmet
leri yapmak için biz zarurî masrafların yapılma
sına ve yapılacak zarurî masrafların karşılan
masını yerinde görüyoruz. Ama, görüyorsunuz 
ki, devamlı şekilde vergi akımları Büyük Mil
let Meclisine gelmekte ve buradan çıkmaktadır, 
diğer taraftan Devletin kendisine düşen görev 
olan tasarruf zihniyeti ise bir taraf a itilmekte
dir. Bunun yanında, vergi ve istikraz hâsılatı, 
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gelir kaynaklarının başlıca unsurları olduğu 
halde, bunlarıa âdil olmaması, vergi elastikiye
tinin bulunmaması, verginin verimli olmaması, 
vergi kaynağının zorlanması ve nihayet vergi 
mükellefini teşvik edici olmaktan öteye bırakıl
ması yüzünden de vergi kanunları çıkarılmış 
olmasına rağmen, hiçbir netice elde edilmemek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, bizim kanaatimize gö-
re, bu vergiler yapılırken, makul ölçüleri aşan 
isteklere ret cevabı verip set çekmesini bilen 
Hükümetler', malî siyasette istikrar ve ekono
mik piyasada da emniyet ve huzur yaratır. Biz
de maalesef bu iki unsuru da görememekteyiz. 
Emniyet ve huzurun olmadığı bir yerde hiçbir 
şey olamaz. Devlet istikrazlarda bulunamaz; 
bulunsa da itibar göremez. Müflis, itibarsız bir 
hale gelen Devlete vatandaşı güvenemez. Yatı
rımlar yapılamaz; ekonomide durgunluk baş
lar, fakat fiyatlar da şimdi olduğu gibi yükse
lir gider. Bugün her vatandaş, her gün artan 
fiyatların kontrolünü istiyor. İstikrar isteyen, 
para değerinde istikrar bekliyor. Emlâk vergi
leri, arazi vergileri, veraset vergileri gerçekten 
ağırdır. 

Bunun tek çıkar yolu, diğer millî kaynaklar 
üzerinde gelir dağılışını tanzim etmek ve ge
lir dağılışına paralel olarak her şeyden önce 
istihsali ve istihsal ürünlerini, hizmet şeklindeki 
hâsılayı artırmaktır. Vergi siyaseti değiştiril
meli; vergilerde gelir ve kazanç vergileri müte
rakki esasa göre yeniden ele alınmalıdır. Yeraltı 
servetlerine önem verilmelidir, iktisadî Devlet 
Teşekkülleri ve Devletin diğer kısımlarındaki 
kamu masrafları büyük ölçüde kısıtlanmalıdır. 
Belediyeler teşkilâtına yapılan yardımlar yeni
den ele alınmalıdır. Millî ve her türlü özel ban
kaların her yıl ikramiye olarak dağıttıkları pa
ralar bir fonda toplanmak suretiyle memleketin 
geri kalmış bölgelerindeki yatırımlara kaydırıl
malıdır. Emekli Sandığı Maliye Vekâletinden 
ayrılmalı ve anonim şirketi olmalı, «Emekbank» 
kurulmalı, bu yönden de Devlet güçlenmelidir. 
Gıda ve fiyat koıntrollan sağlanmak suretiyle 
vatandaşların huzuru temin edilmelidir. 

Bunlar, yeni vergi kanunlariyle temin edil
mediği cihetle bendeniz aleyhinde oy vereceği
mi beyan etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Malî Denge Vergisi kanunu ta
sarısı ve 59 No. lu Geçici Komisyon raporunun 
bütün maddeleri incelenmiş, görüşülmüş, madde 
madde oylanmış bulunmaktadır. Tümü açık oy
lamaya tabidir. Müsaade ederseniz açık oyla
mayı, kupaların sıralar arasında dolaştırılması 
şeklinde icra edeceğiz; muvafık mı efendim?... 
(«Muvafık» sesleri) Kupalar sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

i. — 27 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümle)- eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (1) 

BAŞKAN* — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
59 No. lu Geçici Komisyonda müzakeresi ta

mamlanarak gündemde yer alan 29 . 7 . 1970 ta
rih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
bazı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve 
bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının biran önce kanunlaşması za
rureti göz önünde tutularak hakkında öncelik 
ve ivedilik kararı verilmesi ve gündemde bulu
nan bütün diğer işlere takd'imen görüşülmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

59 No.lu Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Mardin 'Milletvekili 
Esat Kemal Ayfbar 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, gereği buna göre yapılacak
tır. 

Geçici Komisyon tarafından hazırlanmış bu
lunan raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyo

rum. Şu ana kadar rapor üzerinde söz almış 
bulunan arkadaşlarımı takdim ediyorum : 

Demokratik Parti Grubu adına iSayın Ce-
vat önder, şahısları adına Sayın Salih Ay-
gün, İSayın İbrahim öztürk, Sayın Reşit Ül-
ksr. 

(1) 472 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ce-
vat önder, buyurunuz. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Malumuâlimz Emlâk Vergisi Kanunu, 1319 
sayılı bir Kanundur. 18 . 5 . 1970 tarihinde 
Başbakan (Süleyman Demirel tarafından teklif 
olunmuş, 29 . 7 . 1970 tarihinde Yüce Mec
lisçe kabul edilmiş, 11 . 8 . 1970 tarihinde 
ise Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Emlâk Vergisi Kanunu 45 madde, 5 geçici 
maddeden ibarettir. Bu kanunun 41 nci mad
desinde, kanunun hangi hükümleri kaldırıl
dığı beyan edilmektedir. «Kaldırılan hüküm
ler» başlığını taşıyan Emlâk Vergisi Kanunu
nun 41 nci maddesine göre : 

1. 1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Ver
gisi Kanunu kaldırılmıştır. 

2. Yin3 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arasi 
Vergisi Kanunu ilga edilmiştr. 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı 
hükümleri kaldırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Emlâk Vergisi Ka
nununun 42 nci maddesine göre, bu kanun 
1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe girecek idi. 
Yani, kanun yayımı tarihinden -ki, yayını ta
rihi 11 . 8 . 1970 tarihidir - tam 7 ay sonra 
1.3.1971 tarihinde meriyete girecekti. 

iddiaya göre Emlâk Vergisi Kanunu, bü
yük bir reform kanunuydu. 12 Marttan ev
velki Hükümetin meydana getirmiş olduğu 
önemli eserlerden biri idi. iddia bu. 

Muhterem arkadaşlarım, 7 aylık süre geldi 
geçti. Bu vergi reformu denilen kanun bu 7 
aylık süre içerisinde Maliye Bakanlığı teşki
lâtı tarafından tatbik edilecekti. Bu sürede 
Maliye Vekâleti teşkilâtı organize olacaktı, bu 
7 ay sonra da 1 . 3 . 1971 tarihinde bu ka
nun uygulanmaya konulacaktı. Aradan 7 aylık 
zaman geçti. Görüldü ki, Emlâk Vergisi Kanu
nu yani 1319 sayılı Kanunu tatbik et
meye imkân yok. Hatta 1 . 3 . 1971 
tarihinden sonra birkaç ay daha bir 
sene daha daha geçti, bir sene iki ay oldu. Ba-
kaldı ki,bu kanun tatbik olunamıyor, bu ka
nunun tatbik kabiliyeti yok. Daha uygulama
ya konulmadan, tatbik kabiliyeti olmayan, 
uygulama tarihinde yürürlüğe girmesi mad-
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deten imkânsız olan bu kanunu dururken yine 
onu sevkeden Hükümet, kendi Başbakanının 
imzası ile yani Süleyman Demirel imzası ile 
bu defa 5 . 2 . 1971 tarihinde yeni bir ta
sarı şevketti. Bu tasarı Yüce Meclise geldi. 
Yüce Meclisten bizlerin muhalefetine rağmen -
ki o zaman da grubum adına bendeniz konuş
ma yapmıştım - bu tasan da kanunlaştı. Bu 
kanun 1446 sayılı Kanundur. 

Şimdi bu noktalara dikkati çekişim; siz
leri öfkelendirmek, her hangi bir manada 
tahrik etmek, şu veya bu manada sizi başka 
istikâmetlere çekmek değildir. Demokratik ni
zamın madem ki, metodu diyologdur. Tartış
ma, Anayasamızda da yer alan - iSayın Baş
bakanın beyanının hilâfına bir Anayasa mües
sesedir. Meclis tartışmasız olmaz. Bazı tartış
maları açmak ve grubumuz adına vermiş ol
duğumuz bazı önergelerle, siz değerli arkadaş
larımın düşüncelerine, fikirlerine hitabetmek 
suretiyle sizlerin de reylerinizi - tensip buyu
rursanız - istihsal etmek kanaati ve niyetiyle! 
hareket etmekteyiz. Bir kanun yapıyoruz. Bu 
kanun da bazı skandallara sebebiyet vermesin, 
kanun düzgün çıksın. Bu maksada matuf ola
rak beyanlarımı değerlendirmenizi, önceden 
istirham etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 1446 sayılı Kanun 
çıkarıldı. Bu kanun da 20 , 7 . 1971 tarihin
de kabul edildi. Yani, 1 . 3 . 1971 tarihinde 
Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe girecekti. 
giremedi. 4 ay daha geçti; 7 nci ayda yürür
lüğe henüz girmemiş olan bir kanunun tadi
lâtı yapıldı. Resmî Gazetede de bu kanun 
28 . 7 . 1971 tarihi ile yayınlandı. Böylelikle 
1446 sayılı Kanun ortaya çıktı. Bu kanun da 
8 maddeden, 2 de geçici maddeden ibarettir. Bu 
kanunun gerekçesi Maliye içiu çok hazin iti
raflarla doludur. Aslında bir manada, siyasî 
iktidarlar bürakrasiden, idareden gelen her 
teklifi kabul etmek suretiyle hatalı olmakla 
beraber; bir manada siyasî iktidarlardan daha 
çok hatalı olan idaredir, yani bürokratik 
idaredir, idare, doğru dürüst tasarı hazır
layıp, hükümetlere verememektedir. Hatta 
hükümetler de - haricen ki, bizzat arkadaş
lardan öğrendiğimize göre - gelen her reform 
tasarısını, «Reform tasarısıdır, günün moda
sıdır diyerek okumadan imzalamakta, hatta 
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mensuboldukları programlara, seçim beyanna
melerine aykırı düşmek suretiyle sevketmek-
tedirlar. Bilâhara da bunlar kabili tatbik ol
mamaktadır. Bu bakımdan büyük kusur ida
rede; ondan sonraki kusur, siyasî iktidarlar
da, ilgili bakanlıklardadır. 

Bu 1446 sayılı Kanunun gerekçesi son de
rece hazin itiraflarla doludur : Gerekçeye göre; 
Emlâk Vergisi Kanununu uygulamak için, mü
kellef kitlesi ve Maliye Teşkilâtı hazır de
ğildir. Onun için bir yıllık bir süre lâzımdır. 
Yani, bir yıllık bir süre geçtiği halde, hatta 
11 aylık bir süre geçtiği halde, Maliye Teş
kilâtı hazırlanmamıştır. «Maliye Teşkilâtı ve 
mükellef de buna hazır değildir.» Gerekçe
siyle 1446 sayılı Kanun ile yeni süre isten
mektedir. 

İkinci bir husus; bu 1319 sayılı Kanım 
Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra geçen 7 
aylık sürede 1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe 
girmesine rağmen, geçen bu süre içerisinde, 
Kanunun 29 ve 31 nci maddelerinin emrettiği 
«Normlar Tüzüğünü», 1446 sayılı Kanunun 
gerekçesine göre Maliye Vekâleti henüz hazır-
layamamıştır. Bu itiraf mevcuttur. 

Bir üçüncü husus; 1971 yılında Bina ve 
Arazi vergilerinin hangi dairece alınacağı 
belli değildir. 1446 sayılı Kanunun gerekçe
sinde bu husus yazılıyor. 

Bir dördüncü husus da; beyannamelerin 
basılması, beyannamelerin diğer hususları için 
hazırlıklar yapılmamıştır. 

Bir beşinci husus; «1971 yılında da Bina 
ve Arazi vergilerine ait işlemler, özel idare
ler tarafından yürütülmelidir» deniyor. Hal
buki 1319 sayılı Kanunla Maliye Vekâletine, 
yani merkeze bağlanıyor. Aslında Bina ve , 
Arazi Vergisi, mahallî mahiyette vergilerdir, 
oraya bağlanıyor. Fakat, hazırlık yapılamadığı 
için, özel idareler tekrar toplamaya devam 
etsin», deniliyor. 

Bir altıncı hazin itiraf da şudur : Bina ve 
Arazi vergilerinin 1971 yılı içinde eski ka
nunlara göre, yanj 1931 yılında çıkarılan 1837 
ve 1833 sayılı kanunlara göre toplanması 
arzu ediliyor. Aslında bu, bir hukukî skandal
dir. Bunun neden bir hukukî skandal oldu
ğunu, bilâhara avdededip beyan edeceğim. 
Maliye Vekâleti, Meclisi boyla yanlış tasar

ruflara sevkstmesin. Hukuk tekniğini, hukuk 
hiyerarşisini mahvetmesin, bu bakımdan da 
arz ediyorum. 

Bir yedinci husus ise; «mesele bütün hüküm
leriyle artık bitmiştir. 1446 sayılı Kanun çıkar
sa, artık Emlâk Vergisi Kanunu dörtbaşı ma
mur bir kanun olacaktır, uygulama kabiliyeti 
de olacaktır ve 1 . 3 . 1972 tarihinde de bu uy
gulama yapılacaktır.» 1446 sayılı Kanunun ge
rekçesinde bunlar var. 

Muhterem arkadaşlarım; o zaman bendeniz 
yine grubum adına söz alarak, kürsüye geldim. 
Ayrıca, Anayasanın 38 nci maddesi değiştirilir
ken, yine Demokratik Parti Grubu adına bu ko
nulara temas ettim. Dedim ki; «Aynen Personel 
Kanununda yapılan hareket, burada da yapıl
maktadır.» (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
«Personel Kanununu çıkarttınız. Baktınız ki, bu 
tatbik edilemedi. Allah selâmet versin, AZcan; 
Personel Kanununu bir «skandal» olarak nite
lemişti. Bu aslında Meclislerimiz için de - ifade 
edecek kelime bulamıyorum - ayıp demiyayim, 
ama bir büyük hatadır. Personel Da'lresi kuru
luyor, Meclislere sevk ediliyor, komisyonlarda 
görüşülüyor. Meclislerden Personel Kanunu çı
kıyor. Bir de bakılıyor ki, Personel Kanununu 
tatbik etmek mümkün değil. Ondan sonra Per
sonel Kanununun % 70 i tadil olunuyor, zoraki 
tatbik ediliyor; tatbikatının da hangi neticeler 
doğurduğu sizce malumdur, sızlanmalar vardır, 
Personel Kanununun açıklarını kapamak için 
de Yetki Kanunu getirilmiştir. Dün Başbakan, 
Yetki Kanununun 5 aydır çıkmadığından şikâ
yet ederken, hakikati de tahrif ediyordu. As
lında 5 ay içinde çıkmama diye bir şey yok. Mec
lisler bir ay içinde de bu Yetki Kanununu çıka
rabilirdi. Yalnız, Anayasanın 64 ncü maddesine 
uygun olarak gelmediği, hatta ilgili dairelerin 
bunu ciddiyetle takibetmedikleri, Personel Da
iresinden insan gelmediği ve Maliye Vekâletin
den de gönderilen arkadaşımız meseleyi maale
sef bilmediği için - bir kusur atfetmiyorum o 
arkadaşa - bunun çıkması gecikmiştir. Yalnız, 
ilgili vekili burada ikaz ediyorum. Böyle vekil 
olmak, siyasî iktidar sahibi olmak kolay değil
dir. Müsteşar olabilirsiniz; ama bu Meclisin ha
vasını bilmek,. Vekil olmak, başka formasyonla
rı icabettirmektedir. (D. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) Sayın Ergin ile hiçbir alıp verece
ğim yoktur. Yalnız gönül isterdi ki, bu Mecli-
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sin havası biline. Bu Mecliste kanunlar nasıl 
çıkavılır, bunlar öğrenile. Eğer Personel Kanu
nu iyi takibedilmiş olsa ve Yetki Kanunu iyi ta-
kibedilseydi - ki, şahsen ifade ediyorum : 2 nci 
maddesi de yanlış gelmiştir. Anayasa Komisyo
nunda tarafımdan bizzat teklif edilmiş ve yeni
den tanzim edilmiştir - şimdiye kadar çoktan 
çıkmıştı. Söz hakkımızı da mahfuz tutmamıza 
rağmen, halbuki muhalefet de edebilirdik, fikir
lerimizi de söyleyeceğiz. Şimdiye kadar çoktan, 
bu Personel Kanunu İle ilgili Yetki Kanunu çık
mıştı.* 

Anayasanın 64 ncü maddesi yeni tedvin edil
miştir; bunu işletemiyorsunuz. Kanunları taki-
betmiyor, çıkarmıyorsunuz. Ondan sonra da 
kalkıyorsunuz; Hükümete ber türlü yetkiyi ve
ren Türkiye Büyük Millet Meclisini, bir kısım 
şahıslara, organlara ve Türk Milletine şikâyet 
ediyorsunuz. Ondan sonra da «demokrasi» den 
bahsediyorsunuz, bu mümkün değildir. Burada 
büyük bir zihniyet ihtilâfı ile karşı karşıyayız. 
Sayın Parlamentonun bu noktaya dikkatlerini 
çekiyorum. Buna girmemin sebebi şudur, Sayın 
Başkan müsterih olsunlar, hiçbir zaman sadet 
dışına çıkmayacağım. Bu mesele ile son derece 
ilgili ve benzer olduğu için arz etmekteyim : 

Şimdi bendeniz 1446 sayılı Kanun müzakere 
edildiğinde kürsüye geldim ve dedim ki, «Arka
daşlar, bu kanun 1319 sayılı Emlâk Vergisi Ka
nununu uygulamaya koyacak bir kanun değil
dir. Bu kanunu çıkarsanız da, yine Emlâk Ver
gisi Kanununda boşluklar mevcuttur. Aslında, 
Emlâk Vergisi Kanunu olarak getirdiğiniz ka
nun, geriye dönüştür, bir ilericilik vasfı yoktur. 
Anayasanın 38 nci maddesine, hele bu 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanunundan bazı kavram
ları alıp koymanız ve Vergi hukukunu bu su
retle dondurmanız, miras ve mülkiyet hakkını 
da zedelemektedir.» dedim. 

Bir hususa daha temas ettim : 1319 sayılı 
Kanunla ilga edilen maddelerini ve 41 nci mad
de ile hangi kanunların ilga edildiğini demin 
okudum. Bina ve Arazi Vergisi Kanununu ilga 
ediyorsunuz. Ondan sonra da, bir madde ile ilga 
edilen, ölü veya yok olan kanunları tekrar ihya 
ediyorsunuz. İşte, hukukî hiyerarşiyi mahveden, 
hukuk tekniğine uymayan husus budur, bu ola
maz, olmamalıdır. Tekrar o kanunu ihya etmek 
istiyorsanız; o kanunu tekrar tasarı olarak sevk 
edip, Meclislerde görüştürüp, çıkartmanız gere-
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kir. İçinde bulunduğunuz bu yanlış uygulama
ya set çekilsin diye, bu kürsüden beyanda bu
lundum. O zaman maalesef eski bir bakan, bu 
Meclisin gözünün İçine baka baka hakikatleri 
tahrif etti ve dedi ki; «Bina ve Arazi Vergileri 
Kanunu ilga edilmiştir, o yoktur» beri taraftan, 
1971 yılında Bina ve Arazi Vergileri Kanunu 
uygulandı. «Emlâk Vergisi Kanununun tehiri 
ve ertelenmesi bahis konusu değildir: Beyanna
me alınması ertelenmiştir.» dedi. Beyanname 
alınması ertelendiği takdirde, zaten kanunun 
ruhu odur ki, o zaman kanun topyekün ertelen
miş oluyor. Sayın Erez aynen bunları söyledi. 
38 nci madde konuşulurken, ıSayın Abdurrah-
man Güler de bu konuda bendenize tarizlerde. 
bulundu; dediki, «artık 1446 sayılı Kanunu ted
vin ediyoruz, bundan sonra Emlâk Vergisi Ka
nunu hakkında herhangi bir şey gelmeyecek ve 
kanun aynen uygulanacaktır.» Hatta benim bu 
tenkitlerimi biraz da aşırı bularak tarizlerde 
bulundu. Hadiseler, değerli arkadaşlarım, keş
ke beni tezkip etse idi; beni tekzip etmedi, o 
arkadaşlarımı tekzip etti. 933 sayılı Plan Uygu
laması hakkında bir kanun vardır, arkadaşla
rım iyi hatırlıyacaklar, bu kanunun görüşüldü
ğü komisyon başkanlığını yaptım; o zaman bu 
kanun sebebiyle Bütçe Komisyonu Başkanı Sa
yın Erez'le kavga ettik, 1,5 yıl da küs kaldık, 
yani özür dilerim. O zaman Sayın Başbakan Ni
hat Erim bu kanuna karşı çıktı; şimdi aynı 
kanunu Sayın Başbakan Erim ihya ediyor. Ay
nen Sadun Aren gibi beyanlarda bulunan, aynı 
partide bulunmamıza rağmen benimle çatışan 
(Saym Mesut Erez Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
olarak «Teşvik ve Uygulama Kanununu» sevk 
ediyor. Türkiye böyle tenakuzlarla dolu bir 
memleket; siyasî hayatımız böyle tenakuzlarla 
dolu. O itibarla bazı siyasî ısıtıraplar taşıyor
sak ve bunları dile getiriyorsak yarınki nesille
rin bunlardan ibret alması /bakımından hoş gör
menizi istirham etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi yeni bir ta-
sarıyle karşı karşıya bulunmaktayız. Şimdi, bu 
tasarı hakkındaki fikirlerimizi arz ve izaha ça
lışacağız. 

Yeni tasarı Sayın Erim tarafından 11.11.1971 
tarihinde Yüce Meclislere sevk olunmuş olan bir 
tasarıdır. Tasarının gayet kısa olan gerekçesi, 
bütün gayretlere rağmen, Emlâk Vergisi Kanu-
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nunun uygulama kabiliyetinden mahrum oldu
ğunu saklayamamaktadır. Bu itibarla bazı de
ğişiklikleri öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlarım bu tasarı 28 madde
liktir, asıl kanun 43 maddelikti. Dikkatlerinizi 
çekerim, asıl kanun 43 maddelikti, yeni tasarı 
28 maddelik; 1446 sayılı Kanun da 10 madde; 
28 madde 10 madde daha 38 madde eder. 43 
maddelik kanun,, henüz uygulamaya konulma
dan, iki defa % 90 yeniden değiştirilmeye tabi 
tutulmaktadır. O itibarla ben bunu Hükümet 
için, yetkili daireler için, siyasî iktidarlar için, 
siyasî skandal olarak nitelendirirsem kusura 
bakılmasın. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Başbakan De-
mirel tarafından, son Desıirel Kabinesi tarafın
dan sevk olunan 1319 sayılı Kanuna nasıl mu
halif kaldı isek, D. P. Grubu olarak nasıl 1446 
sayılı Kanun ki, bunu tadil eden kanundur, ona 
muhalif kaldı isek, aynen bu tasarıya da muha
lifiz. Muhalefetimizin gerekçelerini arz edece
ğiz. Ayrıca, Komisyonun bazı düzeltmelerinden 
dolayı Komisyona teşekkürlerimizi de arz ede
ceğiz. Bir insaf ve bir ölçü içerisinde görüşleri
mizi izah edeceğiz. Ayrıca, kanunu daha da ıs
lah etme maksadıyle, kanuna espiri olarak mu
halif olmamıza, esastan muhalif olmamıza rağ
men, kanunu memleket, millet ve vatandaşlar 
lehine ıslah yolunda bazı 'önergelerimiz de ola
caktır. Bu önergelerimizi bir parti anlayışı, 
parti kalıpları içerisinde değil de büyük mille
timizi topyekûn alâkadar öden bir hadise ola
rak ele alıp değerlendirmenizi de istirham ede
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Emlâk Vergisi 
Kanununu bir reform kanunu saymadığımızı 
beyan ettik, bir geriye dönüş olduğunu da be
yan ettik. Ayrıca, memleket gerçeklerine de ay
kırı bulduğumuzu ifade etmek isterim. 

Evvelâ bu tasarıyı kaim çizgileriyle, fikirle
rimizi izah edebilmek için kalın çizgileriyle za
manınızı almadan, sizlere anlatmak isterim. Em
lâk Vergisi tabiri Bina Vergilerini ve Arazi 
Vergilerini içerisine alan bir kavramdır, yeni 
bir kavramdır, yeni bir kavram getirilmektedir. 
Emlâk Vergisi Kanumuyle ne gibi sistem deği
şikliği yapılmıştır? Evvelâ 'bunun üzerinde du
ralım. 

Eski Bina Vergisine göre 1931 tarihli ve 
1837 sayılı Kanuna göre Bina Vergisi irada da- | 
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yanan bir vergidir. «Bina Vergisi irada dayan
mamaktadır, aslında bir servet vergisidir» gi
bi iddialar var. Servet Vergisi nedir; Gelir Ver
gisi nedir, bu hususta doktrin ne diyor; 1960 
dan sonra kurulan ve İstanbul'da çalışan, çok 
değerli uzmanlardan meydana gelen Vergi Re
formu Komisyona ne diyor; hattâ Vergi Refor
mu Komisyonunun Maliye Vekâleti çalışma 
grubu bu konularda ne diyor; kendi beyania-
rıyle resmî vesikalarıyle ortaya koymak arzu
sundayız. Şimdi, eski Bina Vergisi konusunda 
Maliye Vekâletinin yayınladığı kitabın 3 ncü 
cildinde şöyle denilmektedir. 

«Bina Vergisinin matrahı binanın safî iradı
dır. Safî irat tahrir usulüyle takdir olunan gay
ri safî irattan itfa ve idame giderleri karşılığı 
olarak % 20 oranında bir indirim yapıldıktan 
sonra kalan miktardır. Gayri safî iradın takdir 
ve tahminindeki esas, o binanın bulunduğu ma
halde carî olan kiralara nispetle sahibinin ki
raya verdiği takdirde alabileceği bir yıllık kira 
bedelidir.» 

Yani, eski sistemimize ıgiöre M, bizce iyi bir 
' sfot&mıdi, lişletilimcımiştir, ö^eitilmesi mümkündü, 
bunum ıslahı gerekirdi, Maliye Vekâleti çalışma 
grubu «da bunun ıslahını teklif etmiştir; bina 
vergllsi servet vergisi değil; irat vermişiydi. Ver
ginin matrahınım teşbihimde binanın geliri na
zarı itibara alınırdı, iradın tespiMmde ise bina
nın yıllık ıkira bedelli eaa.3 alınırdı. Eski sisteme 
göre bina verjgisi bir irat vergisidir; bu suret
le bunu aşıklaımış oluyorum. 

Diğer taraftan, ©ski sisteme göre eski arazi 
vergisi ise ki, arazi vergisi biliyorsunuz arz et
tim, 1931 tarihli ve 1833 sayılı Kanuna dayan
maktadır, servete 'dayanan bir vergi idi. Yal
nız, servete dayanan vergi konusunda da Ma
liye Vekâletiyle aramızda ihtilâflar var. Ayrı
ca mlodem vergicilik telâkkileriyle Maliye Ve-
kalaîi ve Hükümetim ters düştüğünü de bayan 
'ötmek isterim. Servet verdisi telâkkisi Batı'da 
nasıldır; o konuya biilâham avdet edeceğim. 

Mulhifeereım arkadaşlanım, servetin, yami ara
zi değerinim tespitimde de bazı hususlara riayet 
olunurdu; bunu da imüsaade ederseniz yine Ma
liye Vekâletimin dcikûmanliariyle arz v-a izaha 
gayret edelim. 

Arazi Vergisi konusunda denilen şudur: 
«Arazi Vergisinin matrahı araaimin tahrir 

usulüyle bulunan değeridir. Değerin takdir ve 
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tahminindaki esas, arazinin alım - satım, yani 
rayiç değeridir. Bunu tayin etmek mümkün ol
mazsa, kiraya verilmesi halinde getireceği kira 
bedeli bulunarak bunun 10 katı arazinin değeri 
sayılır. Arazi Vergisinin nispeti ise, arazi ve 
dıratlı arsalarda % 010, iratsız arsalarda % 05'-
tir.» denilmektedir. Eski isdıstemimiz budur. 

Bizce eski sistem iyi uygulansa aidi, büyük 
bir aşama idi, modern bir sistemdi. Bulgun geti
rilen sistem ise, ta geriye, Abdülhamit'ten ev
velki devreye dönüştür; o hususu da 'izah edece
ğim. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, yeni bina vergisi 
nasıl olacak? Bina Veresinin matrahı, bayana 
dayanan vergi değeri olacaktır. 1319 sayılı Ka
nunun 7 nci ve 29 ncu maddeleri bunu göstar-
mektıedir. Vergir/m tespitinde binanın geCiri esa
sı terk olunuyor, binıanın beyana dayanan de
ğeri matrah olarak kabul ediliyor. Bina Vergisi 
İrat Vergisi olmaktan çıkarılıp Serveıt Vergisi 
halline sokuluyor. Yani, eski suatemıde irat Ver
gisi, yeni sistemde Serveıt Yergisi halline soku
luyor. Yeni Arazi Vergisinin esası ise şöyle ol
maktadır: 

Burada da Arazi Vergisinin matrahı, arazi
nin beyana dayanan değeri oluyor. Yani vergi
nin tespitinde servet esası muhafaza ediliyor. 
Arazi Yengisi servete dayanacaktır, 'ancak ser
vetin, yani arazinin değerinin tespitinde tahrir 
esası carî olmayacaktır, beyan esası geçerli ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarını, eski Araai Vergisi
ni de bir manada Servet Vergisi sayabilirdik, 
ama o servet, o arazinin o gayri menkulün, gay
ri musakkaf gayri menkulün değerinin tespiti 
mümkün olamıyordu; onun iradı nazarı itibara 
alınarak vergi matrahı tespit olunuyordu. Ser
vet Vergisi idi, ama altında yine irat yatıyordu. 
Balen Fransa'da, Amerika Birledik 'Devletlerin
de, ingiltere'de uygulanan sistem de budur; yi
ne onu da Maliye Vekâletinin vesikalarıyle siz
lere arz edeeoğıifn. 

Değerli arkadaşlarını, eski bina ve 'arazi ver
gileri demek ki, bir miks sistemmiş, kanma sis-
temımiş; binalarda, vergi gelire dayanimaktay-
mış, arazilerde tahrirle tespit olunan kıymete 
dayanmıaktaymıs. Tahrirle kıymet tespiti müm
kün olmaasa, arazinin yıllık kira bedelinin 10 
katı o arazinin kıymeti olarak kabul edilmekte-

imıiış. Yeni bina ve arazi vergilerinde ise torna
da ve arazide irat terk olunuyor, servet esası 
almıyor. Şimdi, bu noktada yeni sistemi neden 
tesvübötmediğimizi madde madde Yüksek Heye
tinize arz etmek istiyoruz. 

Demin de arz ettim, birinci husus şudur; bu 
işe muhalefetimizin birinci maddesi şudur: 

Bizde servete dayanan Emlak Vergisi 50 yıl 
uygulanmıştır. 50 yıl uygulandığını yine aynı 
dokümandan sizlere arz edeyim. Bu 3 ncü cilt 
hepimize dağıtıldı, Vergi Reformu Komisyonu 
raporlarıdır. Lütfen sayfa 301 ve 392'yi açalım. 

«Türkiye'de Emlâk Verdisi - {rayet kısa -
Tanziımatla bağlayan malî İslâhat hareketinin 
bir devamı ve temadisi olarak vergioiliğiünıize 
girmiş ve yarım asra yakın bir süreyle bina ve 
arasi bu ad altında vergilendiriîmişlti.» Görü
yorsunuz M, yeni bir şey değil. Emlak Vergisi
nin esaslarını şu noktalarda toplamak müm
kündür: 

Verginin matrahı arazi ve binaların değeri 
idi; ıtıpkı bugünkü gibi, yeni getirilen teklifte
ki gibi. Menılıekeitin o zamanki haline göre irat 
takdirinin çeşitli zorlukları, değerin vergi mat
rahı olarak kabulünü intacetmi?, yalnız akaar-
lardan ilk zamanki değer üzerinden alınan ver
gi yananda bir de irat üzerinden ver£i alınmak 
yoluna gidilmiş ise de sonra bundan da vazge
çilerek değer üzerinden alınmışitır. 

Emlâk Vergisinin ikinci Meşrutiyetin ilânın
dan sonra ıslahıma teşebbüs olunmuş ve 1910 
yılında binalar için irada dayanan ayrı bir ver
gi müsakkafat vergisi ihda3 olunmuştur. Mü
sakkafat vergisi çeşitli ek ve tadillerle 1931 
yılma kadar yürürlükte kalmış ve bu yıl için 
de yerini, safi irada dayanan, daha çok yakla
şan ve daha mütekâmil bir şekil alan, bugünkü 
1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa bırakmış
tır. 

Emlâk Vergisinin araziye münhasır olmak 
üzere, bina tahriri yapılmayan yerlerde bunla
rı da kapsamak suretiyle uygulamasına devam-
olunmuş ve nihayet 1931 yılında, her tarafta bi
na tahrirleri tamamlandığından, arazi ve bina
lar gibi ayrı ve bağımsız bir vergiye bağlana
rak 1833 sayılı bugünkü Arazi Vergisi Kanunu 
yürürlüğe konulmuş, Emlâk Vergisi ise tarihe 
intikal etmiştir. 

Şimdi görüyoruz ki, tarihe intikal eden Em
lâk Vergisi Kanunu 1972 yılında, reform adı 
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altında aynı usullerle tekrar ihya olunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1860ların Osmanlı 
Devletinde, binanın ve arazinin iradını tespit 
etmek mümkün olmadığı için, gayri menkulün 
kıymeti nazarı itibara alınarak Emlâk Vergisi 
konulmuş. Aradan yıllar geçiyor, Türkiye'de 
foüyük ilerlemeler oluyor, vergi tekniğinde de 
büyük ilerlemeler oluyor. Şimdi de aynen, kal
kıyor deniliyor ki; «Binanın ve arazinin iradı
mı, gelirini tespit etmek mümkün değil, o iti-
harla değerini tespit edelim, bu değer de beya
na dayansın, ondaiı sonra bu esaslara göre Em
lâk Vergisini ihya edelim.» işin faciası, Anaya
sanın 38 nci maddesine de bir Anayasa mües
sesesi olarak, 1800larda başlayıp, 1910'a kadar 
tatbik edilen bu dünyada terk edilmiş usul ko
nuluyor ve donduruluyor. 

O zaman ikaz ettik, Adalet Partili değerli 
arkadaşlarımızı Genel Başkanları konuştu, 38 
ııci madde müdafaa olundu. Hattâ bugün Ri
yaseti işigal eden değerli arkadaşımız da grup 
adına bu konuda zannediyorum konuştular. O 
zaman bizim bu dediklerimize kulak asılmış ol
saydı, böyle bir dönüş, Anayasa müessesesi ola
rak 38 nci maddeye de girmemiş olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi birinci husus bu. 
Bu bir dönüş olduğu için biz Demokratik Par
ti olarak Emlâk Vergisinin bu sistemini, bunun 
ıslahını bu tasarıyle kabul etmiyoruz. 

İkinci husus : 
Vergi Reformu Komisyonu diye bir komis

yon kuruluyor ki, bunun azalarını da okuyaca
ğım. Cidden Türkiye'de yetişmiş çok kıymetli 
vergi mütehassıslarından kurulmuş olan bir Re
form Komisyonudur. 

Şimdi, servete ve beyana dayanaıı Bina ve 
Arazi vergilerini bu Vergi Reformu Komisyonu 
doğru bulmuyor. Yine Maliye Bakanlığının 
dökûmaniyle bu hususu da müsaadenizle izah 
etmek istiyorum. 

Şunu da hatırlatayım, katiyyen bir endişe 
içerisinde olmayın. Bir zaman israfı, bir obs-
trüksiyön maksadıyle konuşmuyorum. Sadece, 
Demokratik Partinin görüşlerini bir seviye içe
risinde delillere dayandırarak arz ve ifade edi
yorum. 

(Muhterem arkadaşlarım, Vergi Reformu Ko
misyonu bakınız bu konuda ne diyor, 3 ncü cilt, 

I 281 - 282, - zabıtlara intikali bakımından arz 
ediyorum. -

«Emlâk Vrgisinde beyan esası : 
Emlâk Vergisinin dayandığı tahrir usulünün 

beyan esasına istinat ettirilmesi, teklifi ileri sü
rülmektedir. Bununla, bu sahada değerlerin tak
dir işinin daha kolaylıkla ve sıhhatle yürütüle-
ibileceğinin düşünüldüğü anlaşılmaktadır.» Ya
ni bugünkü kanunun esası o zaman da ileriye 
sürülmüş, 27 Mayısı mütaakıp. 

«Emlâk Vergisinde beyan esasına gidilmesi
nin aşağıdaki sebeplerden dolayı mümkün ola
mayacağı kanaatin© varılmıştır.» Kim diyor bu
nu? Başkan, Ali Alaybek Maliye Bakanlığı Mü
şaviri hesap uzmanı. Zannediyorum ki, Türki
ye'de Ali Alaybek gibi to vergi otoritesi yok
tur. Eserlerinden her zaman istifade etmekte
yiz. Ben de şahsen ikinci plan hakkında yazdı
ğım eserde buna referanslar vermişimdir. Or
han Güreli, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı. 
Hakkı Musaballı, Maliye Bakanlığı Başmüfetti
şi, şimdi zannediyorum Müsteşar Muavini. Fer-
ruh Saraçoğlu, Vergiler Temyiz Komisyonu Be
şinci Daire Başkanı. Ahmet Şimşek, Gelirler Ge
nel Müdürlüğü Şube Müdürü. Niyazi Urur, Ge
lirler Genel Müdürlüğü Müşaviri. Adil Yücefer, 
Maliye Bakanlığı Müşavir Hesap Uzmanı. 

Bakınız şimdi bunlar, bugünkü sistem hak
kında neler diyorlar. 

«1. Emlâk Vergisi, bilindiği gibi mahiyeti 
icaîbı 10 milyonlarca süjeye taallûk eden da
ğınık ve yaygın bir mükellefiyettir. Vergiye 
tabi her konunun tespiti ayrıca yapılacağına 
göre, beyan esasına gidildiği takdirde, 10 mil
yonlarca beyannamenin düzenlenmesi, Maliyeye 
tevdii, bunların kayıtlara geçirilmesi, muhafaza
sı, yetkili organlara intikal ettirilmesi, müeyyi
delere bağlanması ve nihayet, değerlendirilme
si muazzam bürokratik ve altından kalkılmaya
cak derecede külfetli muamelelere yol aça
caktır.» Şimdi burada sormak isterim, Sayın De-
mirel A. P. Genel Başkanı olduğunda, «Dosya 
Devletini, bürokrasiyi kaldıracağız» demişti ve 
(bu kanun,, bürokrasiyi, dosya Devletin daha 
fazla artırmaktadır muhterem arkadaşlarım. 

«2. Mükelleflerin çoğunun bilhassa tarım 
sahasında bulunanların okuma - yazma bilme
dikleri gözönüne getirilecek olursa, beyanname 

I vermenin güçlüğü bir kat daha artar. Ayrıca, 
bahis konusu şartlar altında verilecek beyanna-
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melerde mükellefletin geniş ölçüde yanılmaları 
ve yanlış beyanda bulunmaları da bundan bek
lenen faydayı sağlamaya engel olacağı gibi işle
rin büsbütün karışmasına yol açacaktır. 

3. Vergi hukukunda beyan, vergileme ile 
ilgili hususlara taalluk eder. Bu itibarla, mü
cerret bir değerin bildirilmesi yeter bulunmaya
cağına göre, emlâkin durumu ve özelliklerinin 
etraflı bir şekilde bildirilmesi icabedecektir ki, 
buna tahrir ve takdire dayanan bir mükellefi
yetin tesisinde imkân görülmediği gibi lüzum 
da yoktur. 

Teklif ettiğimiz usulde tahrir, normlara is-
tinadettjrileceği ve bu sistemin gerektirdiği 
diğer tedbirler de alınacağına göre, değerlen
melerin daha objektif, basit bir şekilde yapıl

aması sağlanmış, bu bakımdan da beyaname is
tenmesine kendiliğinden ihtiyaç kalmamıştır, 
kalmamış olacaktır.» 

Şimdi, Vergi Reformu Komisyonunun hazır
ladığı Emlâk Vergisi tasarısı ve o tasarının ge
rekçesi de var. Zaman zaman bu tasarıya da, 
bu gerekçeye de atıflarda bulunacağız değerli 
arkadaşlarım. 

Şimdi görülüyor ki, Vergi Reformu Komis
yonu bu sistemi beğenmiyor, ihtisasa hürmet 
ediyordunuz, reformu diyordunuz. Reformu Ko
misyonu kurmuşsunuz, Vergi Reformu Ko
misyonu demişsiniz. Sürekli bir Vergi Reformu 
Komisyonu, bizzat devamlı çalışan bu Vergi 
Reformu Komisyonunun raporlarına, hazırladı
ğı tasarılara ittiba etmiyorsunuz. Ondan sonra 
bunun reformculuk neresinde kalıyor? Gidiyor, 
geriye dönüşler yapıyorsunuz, uygulanması 
mümkün olmayan hususları getiriyorsunuz, on
dan sonra da bunu Anayasa müessesesi yapı
yorsunuz değerli arkadaşlarım. 

Buradaki tenakuzları, buradaki faciayı bil
mem ki, izah edebiliyor muyum? 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Vergi Re
formu Komisyonu acaba bina vergisi için neyi 
öngörüyor, bu hususa bakalım, yani Vergi Re
formu Komisyonu, nasıl bir bina vergisi refor
mu arzu ediyordu. Bu hususta da aynen onun 
sevk etmiş olduğu tasarısının 7 nci ve 8 nci 
maddelerinde şöyle denilmektedir : Şimdi mat
rah olarak Vergi Reformu Komisyonu şunu ön
görüyor. 

«Bina Vergisinin matrahı, binanın yıllık safi 
iradıdır. Vergi Usulü Kanunu hükümlerine göre 

tahrir usulüyle tespit olunan yıllık gayri safi 
irattan binanın idare, amortisman, sigorta ve 
tamir giderleri karşılığı olarak % 25 oranında 
bir miktar tenzil edildikten sonra kalan safi 
irattır. Tasarının bu maddesi dahi mer'i hüküm
lere nazaran vergi mükelleflerinin lehine bir 
hüküm ihtiva etmektedir.» tasarının gerekçesi 
bu, şimdi devam ediyoruz. 

Nispet konusunda da tasarının gerekçesinde 
şöyle deniliyor : 

«Tasarının bu maddesiyle Bina Vergisi nis
peti % 12 olarak tespit edilmiştir. Halbuki, yü
rürlükteki Bina ve Buhran ve Savunma Vergi
leri kanunlarına göre, vergi nispeti yukarıda, 
tasarının genel izahına ait bölümde de açıklan
dığı şekilde, meskenlerde % 16, akarlarda % 
20'ye baliğ olmaktadır». 

Burada bir hususa dikkatinizi çekerim. 
1931'de kabul edilen eski sistem var ya, ona gö
re, meskenlerde % 16, akarlarda % 20 Bina 
Vergisi olduğu halde, Reform Komisyonu ha
kikaten gayet yerinde bir görüşle, hatta vergi
yi artırabilmek maksadıyle bunu % 12'ye indi
riyor. Aynen, Kennedy'nin, Roosvelt'in - Sayın 
Bilgiç Londra'dan geldiler, orada da aynı şey
ler şu anda yapılmaktadır - İngiltere'nin yap
tığı hususları yapıyor, vergiyi düşürüyor. Re
form Komisyonu bunu teklif ediyor değerli ar
kadaşlarım. 

Şimdi gelelim, bu husustaki, yani Bina Ver
gisi için Reform Komisyonunun teklif etmiş ol
duğu maddelerde, inşallah bunlar cerh edilir, 
biz de cerhedenlerden özür dilemiş oluruz ama, 
biz vesikaları dile getiriyoruz. Aynen, Reform 
Komisyonunun hazırladığı Emlâk Vergisi tasa
rısının 7 nci ve 8 nci maddelerini arz ediyo
rum. 

«Madde 7» matrah maddesi.. 
BAŞKAN — Sayın önder, bir noktayı te

barüz ettirmeme müsaade buyurursanız mem
nun olurum. Her halde anlaşacağımız bir taraf 
olur. 

Malumuâliniz, şimdi görüştüğümüz kanun 
tasarıs, 1319 sayılı Kanunda yapılacak değişik
likleri öngören kanun tasarısı. Zatıâliniz şimdi 
bu meyanda elbette tümü üzerinde görüşürken 
meseleyi bir çerçeve içerisinde mütalaa etmeniz 
kolay değil. Yalnız, 1319 sayılı Kanun zamanın
da görüşülmüş ve Meclisçe kabul edilmiş. Biz 
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şimdi, aslında daha ziyade konuşmamızı 1319 
sayılı Kanununu bugün değiştirme amacını gü
den tasarı üzerinde duracağız. Biraz daha me
seleyi bu yönden mütalaa edersek konuşmalar 
daha çerçeveli olmuş olur. Onu belirtmeyi fay
dalı görüyorum. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bunu bir müdahale olarak ka
bul etmeyin de... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Hayır. Bir 
konuda anlaşmamız lâzım. Zatıâlinizi bendeniz 
naçizane mazur görüyorum. Çünkü, tasarıyı bi
zim gibi tetkik etmeniz mümkün değil, o imkân
dan mahrumsunuz. Yeni getirilen tasarı neva
ma yeni bir emlâk vergisi tasarısı, nispetlerde 
artışlar getiriyor, muafiyet hudutlarını daral
tıyor, bizzarur bunlara dokunmak mecburiyeti 
var. 

O itibarla, sistemin izahı bakımından elbette 
ki, bunları izah etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Anlıyorum, ona da müdahale 
etmiyorum, yani mümkün olduğu kadar işte bu, 
1319 sayılı Kanunu değiştiren hükümler üzerin
de durulursa daha faydalı bir çerçeve kuru
lur. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ben, nenin 
faydalı olduğunu, nenin faydalı olmadığını her
halde sayın Başkan arkadaşım kadar bilirim. 
Çünkü, en as onun kadar bu Parlamentonun ve 
tecrübelerin de içerisindeyim, bu kürsülere de 
yeni çıkan arkadaşınız değilim. Bunun tetkika-
tmı da yapmışım, beni bağışlasınlar, grubumun 
fikirlerini arz edeyim. Aslında, şahsım adına bir 
konuşma yapmış olsaydım, bu hassasiyet içeri
sinde de bulunmazdım. Belki Sayın Başkana bu
nun faydası dokunmaz ama, belki nesillere onun 
çocuğuna bunun faydası dokunacaktır bu ko
nuşmalarımızın, vereceğimiz önergelerin. Bunu 
böyle mütalaa etmesini istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Vergi Reformu 
Komisyonu 7 nci maddeyi şöyle sevk etmiş : 

«Madde 7. — Bina Vergisinin matrahı, bina
nın yıllık safi iradıdır. Vergi Usul Kanunu hü
kümlerine göre tahrir usulüyle tespit olunan 
yıllık gayri safi irattan binanın idare, amortis
man, sigorta bakım ve tamir giderleri karşılığı 
olarak % 25 indirildikten sonra kalan yıllık sa
fi irat sayılır.» 

Nispet konusunda da «Bina Vergisinin nis
peti % 12'c!ir» denilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Vergi Re
formu Komisyonunun teklif etmiş olduğu Bina 
Vergisiyle, 1319 sayılı Kanunun getirdiği tadi
lat ahkâmının birbirine ters düştüğünü ve bizim 
vereceğimiz önergelerde bu hususların nazarı 
itibara alınmasını istirham etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, (tahrire dayanan ara
zi değeri matrah olarak alınmalıdır) hususu 
Vergi Reformu Komisyonunun raporunda mev
cuttur. O konuda da bazı referanslar vereyim, 
değerli arkadaşlarım bunlara baksınlar. 

Yina aynı dokümanın 329 ncu sayfasında şu 
hususlar mevcuttur ; «Tasarının bu maddesine 
göre Arazi Vergisinin matrahı, arazinin Vergi 
Usul Kanunu hükümleri mucibince tahrir usu
lüyle tespit olunan değeridir. Bilindiği üzere, 
arazinin değeri Vergi Usul Kanununun 70 - 79 
ncu maddelerinde izah edilen tahrir komisyon
ları tarafından, yine Vergi Usul Kanununun 
vergilendirmeye müteallik kitabının üçüncü kıs
mındaki esaslar dahilinde tahrir usulüne göre 
tespit olunmaktadır. 

Nispet ise, tasarının bu maddesi mucibince 
Arazi Vergisinde vergi nispeti binde sekiz, ar
salarda ise binde on ikidir.» 

Şimdi ise arsalardaki nispet bu tasarı ile bin
de 15 'e çıkarılmaktadır. 

«Malum olduğu üzere, yürürlükteki kanuna 
göre vergi nispeti, arazi ve iratlı arsalarda bin
de 10, İratsız arsalarda binde 5 olarak tespit 
edilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım, şimdi görülüyor ki, 
1319 sayılı Kanun, Vergi Reformu Komisyonu
nun getirdiği esaslan yıkmış. Şimdi getirilen 
tasarı ile de 1319 sayılı Kanunda yapılan deği
şikliklerle nispetler artırılmakta ve Vergi Re
formu Komisyonunun gösterdiği daha da tah-
ribedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlanm, ikinci olarak da bu 
tasarıya, Vergi Reformu Komisyonunun görüş
lerine uymadığı için muhalefet ediyoruz. 

Bir üçüncü husus; Maliye Vekâletinde bir 
çalışma grubu kurulmuş, Vergi Reformu Ko
misyonundan bir değişik tarzda kurulan bu ça
lışma grubu, Bina Vergisinin irada değil, değe
re dayanmasını istemiştir. Ancak, bu dahi bina 
değerinin tahrir ile tespitini istememiştir. Yani, 
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Maliye Vekâletinde kurulan çalışma grubu, be
yana dayanan bir değer değil, tahrire dayanan 
bir değeri öngörmüştür, binalar için. 

Maliye Vekâletinde kurulan bu grubun da 
getirdiği hususlara aykırı olarak tasarı sevk 
edilmiştir. Maliye Bakanlığını ilgilendirdiği ve 
Maliye Bakanlığı erkânı da burada bulunduğu 
için müsaadenizle bu husustaki resmî dokumanı 
da arz etmek istiyorum, kısa olarak : 

«Emlâk Vergisi Kanunu tasarısı hakkında 
mütalâa : 

Maliye Bakanlığının isteği üzerine Emlâk 
Vergisi kanun tasarısı, Vergi Reformu Komis
yonu Maliye çalışma grubu tarafından incelen
miş ve bu husustaki görüşler aşağıda tespit edil
miştir.» 

Dördüncü ciltte zikredilen bu hususun hep
sini okuyacak değilim. Burada da belirtildiği 
gibi, bina değerinin tahrirle tespiti talebedilmiş-
tir. «Tasarının 7 nci maddesinde Bina Vergisi
nin matrahı safi irat olarak tespit edilmiştir. 
Çalışma grubumuz, safi irat esasının terk edile
rek, bunun yerine bina değerinin matrah olarak 
alınmasını uygun bulmuştur. Bu maksatla 7 nci 
maddenin şu şekilde değiştirilmesini teklif et
mekteyiz : 

Bina Vergisinin matrahı, binanın Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre tahrir usulü ile tes
pit olunan değeridir.» 

Yani Maliye Vekâletindeki çalışma grubu
nun da hilâfına, 1319 sayılı Kanun ve onu değiş
tiren bu tasan getirilmiştir. 

Bir dördüncü husus da muhterem arkadaş
larım şudur : 

Arazi ve Bina vergilerinin modern devlet
lerde, Batıda servete dayandığı iddia edilmek
tedir. Bu da böyle değildir. Yine üçüncü cildin 
290 nci sayfası açılırsa, ki sabrınızı suiistimal 
etmemek için okumayacağım, Fransa'da da, 
Amerika Birleşik Devletlerinde de, ingiltere'de 
de arazi vergileri, bina vergileri irada dayan
maktadır. Ancak, Almanya'da servet vergisi 
var addedilir ise de, servetin miktarının tespi
tinde de yine servetin geliri nazarı itibara alın
maktadır; bu cildin verdiği bilgiye göre. Yan
lış yazıyorsa onu bilmem... 

O halde muhterem arkadaşlarım, Emlâk 
Vergisi iki değerlendirme ölçüsüne dayandırılı
yor : (Valör lokatif) kira değeri; bir de servet 
değeri. Garpta tatbik edilen valör lokatiftir. 
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Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, mo
dern vergiciliğe, Vergi Reformu Komisyonu ra
poruna, vergi reformu Maliye Vekâleti çalışma 
grubunun teklifleri hilâfına, - kusura bakma
sınlar - Adalet Partisinin d8 1961, 1965, 1969 
seçim beyannameleri hilâfına, bu husus tedvin 
edilmiştir. 

Hiç tarizde bulunmuyorum, bunları arkadaş
larımın okumalarını rica ediyorum. Bunlara 
almteri, göznuru dökmüş bir arkadaşınız olarak, 
içim de sızlayarak bazı hususları (Jile getirmek 
istiyorum. 1961 seçim beyannamesinde bir ro
lüm yok, yalnız 1965 seçim beyannamesinin ha
zırlanmasında hayli emeğim olmuş idi. Değerli 
arkadaşlarımdan rica ediyorum; 1961 seçim be
yannamesinin 5 nci maddesini tetkik etsinler. 
Ben sadece bir iki hususa değineceğim, bakı
nız : 

«Vergi politikamızda bir zihniyet değişikli
ğine ve sistem reformuna şiddetle ihtiyacoldu-
ğuna kaniiz. Şimdiye kadar hâkim olan nef-i 
hazine zihniyetini terk ederek, memleketin ka
pasitesi ve vatandaşın takatine ve millî gelire 
uygun iktisadî esaslara dayanan yeni bir vergi 
ve maliye politikası güdeceğiz. 

Adalet Partisi olarak Devlet gelirgeriirırifn ve 
malî kaynakların artınlımaısını, vergilerin ve 
ber türlü mükellefiyetlerin artırılmasına bağlı 
görmüyoruz.» 

Dikkat buyurun arkadaşlar... 
«Devletin zenginliğini, milletin zenginliğin

de gören partimiz, millî gelirin artmasını sağla
yacak ve müstahsili, iktisadî hayatı tazyik ettir
meyecek 'bir vergi sistemline ve malî politikaya 
dayandıracaktır...» 

Devam etmeyeceğim, çünkü çok enteresan 
hususlar var. Adalet Partisinin seçim beyanna
mesinde, ilk prensiplerimde vergilerin artırıl
ması değil, (indirilmesi 'öngörülmüştür, ilk pren
sipler maddesi M, 1966 kongresini hazırlayan 
arkadaşınız olarak, Sayın tlhami ErtemU dıe bu 
komisyonda vazifelendirerek, iki programı bu
rada bkleşitirmıek konusunda bir gayrete girdik 
ve bu husus birleştirildi. Şimdi bakalım, birleş
tirilmeden evvel program nasıldı; birleştirildik
ten sonra nasıl oldu... 

Bu arada şunu da arz ©deyim; biz bu pren
siplere canı gönülden sadıkız. Devletin zengin
liğini, miHetin zenginliğinde görmekteyiz. Bu-
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nuıı iğin ağır vergilere taraftar değiliz. Mev
cutların da hafifMilmesini istiyoruz. Prensip 
maddesi. 

Şimdi Sayın Ertem'dsı de tarafımızdan tan
zim edilen komıisyonlarda yaptığı ve kongrece 
(kabul edilen 22 noi maddeye koymuş olduğu 
prensip de şu: 

«Vatandaş üzerindeki ağır ve adaletsiz ver
gi yükünü hafifleterek, Devlet maliyesinin ik
tisadî kalkınmayı yavaşlatan etkilerini önle
mek gerektiğine inanıyoruz.» 

(Ben bunları söylüyorum. 1965 yılındaki be
yannamesinin de bir kısmını, - vaktinizi alma
mak için ben okumuyorum - maliye, para ve 
kredi politikası kısımlarını arkadaşlarımın 
okumalarını istirham ediyorum. En son seçim 
beyannamesi ki, burada bizim haysiyetimiz 
yatmaktadır, tabiî hepsinde de yatmaktadır, 
hepsine sadıkız, burada da değerli arkadaşla
rımın son kısımdaki ikinci paragrafı okuma
larını, ellerini vicdanlarına koymalarını istir
ham ediyoruz. Bu da benim, yedi yıl o parti
nin yöneticisi olarak yaptığım hizmetler do-
layısiyle herhalde ufacık hakkım olsa gerek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyoruz ki ge
tirilen tasarı, getirilen tadilât, bunları ka
bul eden arkadaşlarımızın da prensiplerine uy
mamaktadır. Ben hayret içindeyim, neden 
Emlâk Vergisi Kanunu onlar tarafından geti
rilmiş ve kanunlaştırılmıştır. Hadi Sayın Me
sut Erez arkadaşım o zaman yoktu, Gelirler Ge
nel Müdürü idi, bilmeyebilirdi ama, partinin 
içinde bunları bilen arkadaşlarımız yok muy
du?.. 

Muhterem arkadaşlarım, bir beşinci husus 
da şudur: 

Bina ve Arazi Vergisi beyannamelerinin 
tetkik edilemeyeceği kanaatindeyiz; aynen, 
Vergi Reformu Komisyonunun kanaatine uya
rak. Gelir Vergisi beyannameleri tetkik edile
mezken, Bina ve Arazi Vergisi beyannameleri 
nasıl tetkik edilecek? Bendeniz hukukçuyum, 
avukatım, kendi Gelir Vergisi beyannamemi 
mütehassısa doldurtuyorum. Bu Bina ve Ara
zi Vergisi beyannamelerini doldurmak, hele 
onların tetkikini yapmak mümkün değildir. 

Bir altıncı husus muhterem arkadaşlarım, 
servete dayanan verginin âdil olmadığı ka

naatindeyiz, Geliri az, değeri yüksek olan mülk
lerin bu suretle vergilendirilmesi, mülkiyet hak
kını da, miras hakkını da tahribetmektedir vs 
edecektir de. Bu konuda yayınlar vardır, öner
geler verdiğimde, bu konulara bilâhare avdet 
edeceğim. 

İBu tasarıya muhalefetimizin bir yedinci hu
susu: Gelir Vergisi beyannamelerinde olduğu 
gibi, Bina ve Arazi Vergisi beyannamelerinde 
de dürüst mükellef, vergisini bihakkın veren 
ve bildiren mükellef mağdur olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, binasının veya 
arazisinin cari fiyatını değer olarak bildiren 
namuslu mükellefleri bu tasan ve bu tadilât 
ile âdeta tecziye ediyoruz. 

Bir diğer husus; ne kadar memur alırsanız 
alınız, öyle vergi hukukuna nüfuz etmek, ver
gi tatbikatına nüfuz etmek mümkün değildir. 
Aksi halde Maliye Meslek Okulları kurulamaz, 
kurulmazdı, Bu vergi beyannameleri nasıl tes
pit edilecektir? Gelir Vergisi beyanları tespit 
edilememektedir. 

Maalesef, herhangi bir daireyi şaibe altın
da tutmuyorum, Bina ve Arazi Vergileri be
yannameleri alınmaya başlandığında vergi dai
relerinde birçok suiistimaller olacaktır. Mille
tin gözü., kulağı, ağzı, dili olan Yüce Parlamen
tonun üyeleri bu suiistimalleri çok dile getire
cektir. Yani, öyle bir sistem getiriyoruz ki, 
suiistimallere kapı açıyoruz. Halbuki, sistem
ler, kanunlar suiistimalleri Önlemelidir. Durum 
bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, Emlâk Vergisi Ka
nunu şehirciliği de öldürecektir. 

İkinci Beş Yıllık Planın bir maddesinde beş 
uygulama tedbiri vardır; bunlardan birisi 
de şehirleşmenin teşviki ve tanzimidir. Bu ver
gi Kanunu şehirleşmeyi şu bakımdan öldüre
cektir: Şehirlerde değil büyük bahçeli, ufak 
bahçeli evler dahi kalmayacaktır. Bir diğer hu
sus da, iyi yerde olan, az kat müsaadesi olan 
arsaların imar edilmesi, bunların elde tutul
ması, hatta bunların vergilerinin verilmesi 
mümkün olmayacaktır. 

Bir diğer husus ise, her millet tarihi ile 
iftihar etmelidir. Bizim yalılarımız var. Sa
yın Demirel ile Avrupa'ya gittiğimizde Belçi
ka Hariciye Vekili Harmel, bizi babasının evin
de misafir etti. Yemek yedirdi. Beri taraftan 
asırlık bir belediye binasında nikâh kıyıldı. 
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Muhterem arkadaşlarım, eğer bu tasarı ka
nunlaşırsa yalılar, eski ve tarihî binalar mahvo
lacak. Bunların sızıltıları, mektupları var. Bu 
hususta önergelerimiz de olacaktır. Bu önerge
lere de iltifat buyurmanızı rica etmekteyiz. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu konuda kesif bir 
yayın yapılmaktadır. Bu yayına da dikkat et
menizi istirham etmekteyim. Bu arada Sayın 
Muammer YaJhya tslâmcıoğlu'nun «Rayiç Be
del ve Emlâk Vergisi» konusunda Cumhuriyet 
Gazetesinde yazmış olduğu 24 . 2 . 1972 tarihli 
makaleyi dikkatlerinize sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın A. P. Genel Başkanı ve bu tasarıya 

rey vermesi muhtemel olan arkadaşlarımızla bir 
konuda vuzuha varmak istiyoruz: Biz A. P. ola
rak Emlâk Vergisi konusundaki görüşümüzü, 
Grubumuzun Sayın Başkanvekili Vedat Önsal'm 
imzası ile bir tebliğ halinde kamuoyuna duyur
duk ve bu işi yaptığımız gün öğleyin radyo bu
nu verdikten sonra, sayın eski Başbakanın bir 
beyanatı çıktı. Bu konu ile ilgili olması dolayı-
siyîe kısa olarak arz edeyim ve müsaadenizle 
kendileri de burada yoklar, fakat asla, tezyif 
ve tahkir etmeden bazı tenakuzları belirtmek 
istiyorum. 

Sayın Demirci buyuruyorlar M; «Vergi ka
nunlarının iktisaden güçsüz zümreleri ezmemesi, 
fakir fukarayı tedirgin etmemesi ve vergi kay
naklarını kurutacak şekilde bir ağırlık taşıma
ması lâzımdır.» 

Muhterem arkadaşlarım,* 
1969'da Kırk Ambar Kanununu getiren Mm? 

1970 Finansman Kanununu getiren kim? Emlâk 
Vergisi Kanununu getiren kim? Ve vergileri 
ağırlaştıran kim? İşletme Vergisini kim koydu? 
Hem bunu koyacak, ondan sonra da bunu söy
leyeceksin. Olmaz bu arkadaşlarım. Arazi, Bina 
ve Emlâk Vergisinin bir servet vergisi haline 
gelmemesi şarttır. Evvelâ burada iki tane yan
lışlık yapılmış. Arazi, Bina ve Emlâk vergileri 
diye üç ayrı vergi yok. Arazi Vergisi var, Bina 
Vergisi var ikisine birden Emlâk Vergisi deni
liyor. Diyor ki; «Bunların servet vergisi haline 
gelmemesi şarttır.» Bunu servet vergisi halime 
getiren zatıâliniz. 1319 sayılı Kanunu getiren 
kendiniz, tatbik edemeyen kendiniz, onu ıslah 
etmek için tekrar değiştiren kendiniz. Ondan 
sonra da yine ıslah edemeyen kendiniz. Beri ta
raftan da «Bu servet vergisi olmasın» diyen de 

kendiniz. Servet vergisi haline dönüştüren ken
diniz. Bunu anlamak mümkün değildir, muhte
rem arkadaşlarım. Politika hastalığımız, ıstırap
larımız, kaosumuz burada yatmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir diğer husus da; «Küçük çiftçinin ev ve 

arazisi vergi dışı kalmalıdır.» Vakıa 1319 sayılı 
Kanunda küçük çiftçilik muafiyeti vardı ama, 
şimdi o küçük çiftçilik muafiyeti kaldırılıyor, 
sayın komisyon ve onum başkanı bu muafiyetin 
kaldırılması hususunu - Erim Hükümetinin bu 
hususunu - aynen muhafaza ediyor. Hiç olmaz
sa bu konuda Genel Başkanlarının sözümü din
lese idiler de, bu küçük çiftçilik muafiyetini 
muhafaza etselerdi. Komisyon bunu yapmamış
tır, hiç olmazsa bu konuda vereceğimiz önergeye 
iltifat buyursunlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunlar uzar gider, çok söylenecek hususlar 

var. 
Şimdi başka hususlara da temas etmek isti

yorum. Anayasamızım 61 nci maddesi: «Herkes 
kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücü
ne göre vergi ödemekle yükümlüdür.» diyor. 
Doğru, vergi askerlik hizmeti gibi bir vatan gö
revidir, vatan hizmetidir. Ancak 61 nci madde
nin gerekçesi açık ve vazıh. 'Diyor M, «Vergi
nin vatandaşın malî gücüne...» dikkat buyurumuz 
«Malî gücüne göre alınması esası modern maliye 
ilminin prensiplerine ve sosyal adalet esasına 
uygun düşmektedir.» 

A. P. Sözcüsü olarak da bilvesile arz etmiş
tim burada verginin üç fonksiyonu vardır: Ge
lir fonksiyonu, sosyal adalet fonksiyonu, teşvik 
fonksiyonu. Başkan Roosvelt, Kennedy gibi 
devlet adamlariyle İngiltere modern vergicilik, 
verginin teşvik fonksiyonunu nazarı dikkate 
almakta, verginin nispetlerini düşürmekte, 
böylelikle fonlar meydana gelmekte, bu fonlar 
yatırımlara akmakta, bu suretle devletler sa
nayileşmekte, işsizliğin önüne geçilmekte ve 
böylelikle de iktisadi kaükmnıa yürümektedir. 
AET bunu yapmış, kalkınan devletler bunu 
yapmış, Batı Avrupa bunu yapmış, Amerika 
bunu yapmış. 

Biz tamamen tersine dönüyoruz ve teşvik 
fonksiyonunu itiyoruz, sadece verginin gelir 
fonksiyonunu nazarı itibara alıyoruz. Mükel
lef altın yumurtlayan bir tavuktur, altın yu
murtlayan tavuğu beslemek lâzım M, daha faz-

— 509 — 



M. Meclisi B : 67 6 . 4 . 1972 O : 1 

la yumurtlasm. Halbuki, Sayın Erim -Sayın 
Demirel'in son Hükümetinin kötü bir muakkibi 
olarak işlerine devam etmektedir altın yumurt
layan tavuğu o zayıflatmıştı, Sayın Erim Hü
kümeti de altın yumurtlayan tavuğun boynunu 
bıçakla kesmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu itibarla biz Anayasanın da ruhuna, 

metnine uymadığı için bu konuya muhalefeti
mizi bildirmekteyiz. 

Birkaç konuya daha temas ederek yüksek 
huzurunuzu biraz daha işgal edeceğim, kusura 
bakmayınız. 

Sayın Başkanımızın da işaret buyurduğu 
veçhile; tasarının bizatihi içine girdiğimiz tak-
idinde bâzı hususları da şöyle görmekteyiz: Ta
sarının 1 nci maddesi üe 1319 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi değiştirilmektedir. Burada ko
misyon gayet müspet bir harekette bulunmuş, 
bir (o) fıkrası ilâve etmiş ki, biz bunu kabul 
ediyor ve kendilerini tebrik ediyoruz. 

Beri taraftan da, Komisyon ve Hükümetten 
/bir ricamız var; bu 1 nci madde hakkında iki 
tane önerge vereceğiz. Bu önergelerden birisi; 
vakıflarla ilgili bir önergedir -bunu zannedi
yorum diğer arkadaşlarımız da kabul buyura
caklar - buna iltifat etsinler. 

Bir önergemiz de şudur; Ud. hususu kapsı
yor, bunun üzerinde önemle durmak istiyo
rum. Genel Başkanımız Sayın Bozbeyli'ye çok 
mektuplar gelmiştir, bu hususta; zamanınızı 
atonamak için okumak istemem. Yalnız mev
simlik çalışan yerler var, meselâ sinema, gazi
no, emsali bahçeler, dinlenme yerleri, deniz 
hamamları, plajlar, ondan sonra kaplıcalar, 
bizim Erzurum'un tabiri ile çermikler. Şimdi 
bunların bulunduğu yerin değeri iyi yerlerde 
olduğu için kıymetlidir. Bunların değeri mat
rah olarak kabul edildiği takdirde, bu matraha 
uygun olarak vergi tarh edilirse, bunların ki
raları çok yüksek olacak veyahutta bunların 
işletilmesi mümkün olmayacaktır. Bu itibarla 
bu konuda bir muafiyet fıkrası teklif ediyoruz. 
Bu konuya da dikkatlerinizi çekerim. 

İkinci bir husus: Tarihî yalılar ve tarihî 
evler var. istanbul'da var, Boğaziçi'nde var, 
yurdumuzun her tarafında var, biz öyle kök
süz bir millet değiliz. Tarihimizle iftihar edi
yoruz, yarınki nesillere bazı armağanlar bı
rakmak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla kıymeti 

yüksek, geliri olmayan tarihî binaların bazı 
istisnalara tabi tutulması konusunda da bir 
önergemiz olacaktır, buna da iltifat buyurul-
masmı istirham etmekteyim. Zamanı geldikçe 
de önergelerimizin şüphesiz izahını yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tasarının 2 nci maddesi ki - kanunun 5 nci 

maddesinde değişiklik yapmaktadır - Hüküme
tin burada sevk etmiş olduğu şekil şudur : 

«Aşağıda yazılı binalar Bina Vergisinden 
geçici olarak muaftır : 

a) Faydalı alanı 100 metrekareyi (yüz da
hil) aşmayan binaların, bina, apartman ise dai
relerin, mesken olarak kullanılmak kaydıyle, 
25 bin liradan az olmamak üzere vergi değeri
nin 1/5'i, İnşalarının sona erdiği yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici mu
afiyetten faydalanırlar.» 

Vakıa, komisyon güzel bir düzeltme yapmış 
ama kanaatimize göre yeterli değildir. Komis
yonun düzeltmesi şu : 

a) «Mesken olarak kullanılan bina veya 
apartman dairelerinin, 50 bin liradan az olma
mak üzere vergi değerinin 1/4'ü, inşalarının so
na erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 
5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanır
lar.» 

Bu hususun 10 yıla çıkarılmasını arzu etmek
teyiz, bu konuda da teklifimiz vardır. Komis
yon bu süreyi esas alsaydı daha memnun olur
duk. Komisyon yıl bakımından süreyi daha da 
daraltmaktadır, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tasarının 3 ncü maddesinde, ki kanunun 6 

nci maddesi oluyor, şöyle bir hüküm vardır : 
«Köylerdeki binaların, 30 bin liradan az olma
mak üzere, vergi değerinin 1/5'i bu vergiden 
müstesnadır.» Bu, kanunda 60 bin lira idi, bu
rada 30 bin liraya indirilmek suretiyle daraltı
lıyor. - Bakınız Sayın Başkan, burada görüyor
sunuz ki, asıl kanuna temas etmenin ne kadar 
zarureti var. - 30 bin liraya indiriliyor, komis
yon cidden yerinde bir hareketle bu maddeyi 
kabul etmemiştir, kendilerini tebrik ederim, 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, biz yapıcı 
bir muhalefetin içindeyiz. Eğriye eğri, doğruya 
doğru. Aka ak, karaya kara demekteyiz. 

Bir diğer husus da şudur : Tasarının 6 nci 
maddesi diyor ki; «Köy binaları için konulan 
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istisna Hükümet tasarısı İle çıkarılmıştır.» Bu 
iyi olmamıştır. Onu 6 ncı maddede belirttik. 

Şimdi, tasarının bir diğer maddesi olan 8 nci 
maddeye geliyoruz. Bu madde üzerinde çok 
önemle durmaktayız, kanaatimize göre de en 
önemli maddelerden bir tanesidir. 

Tasarının 8 nci maddesi Bina Vergisinin nis
petlerinden bahsetmektedir. 50 bin liraya kadar 
olan matrahlarda binde 7, 100 bin liraya kadar 
binde 8, 150 bin liraya kadar binde 9, 150 bin 
liradan yüksek olanlarda binde. 10. Bu nispeti 
Hükümet binde 8'e kalbediyor ve böylelikle ar
tan oranlı Bina Vergisini değiştirerek düz oran
lı hale getirmektedir. Yani binde 8 olarak ge
tirmektedir. Bizim kanaatimize göre binde 7 alt 
basamak alındığı halde ve en büyük mükellef 
kitlesini de kapsadığı halde bu kaldırılıyor ve 
basamak binde 8'e çıkarılıyor. Böylelikle bura
da bilhassa dar gelirli, binasının geliri az olan 
mükellefler aleyhine bir hüküm sevk ediliyor; 
binde 7, binde 8'e çıkarılmış oluyor. Bu hususa 
dikkatinizi çekmek isteriz, Düz oranın binde 8 
olarak alınması mükellef aleyhinedir. 

Bu hususta komisyon bir düzeltme yapmış, 
Komisyonun insaf içinde beyan edelim ki, bu 
düzeltmesine de katılmaktayız. Komisyonun 
düzeltmesi şu : 

«Bina Vergisinin nispeti binde 8'dir. 
Sahibi tarafından bizzat mesken olarak kul

lanılan binalarda, bina, apartman ise apartman 
dairesinde, vergi nispeti binde 5'tir. Ancak, Tür
kiye sınırları içinde birden fasla meskeni bulu
nanların yalnız birine bu nispet uygulanır : 

Şu kadar ki, yeniden inşa edilen binaların 
vergisi, arsanın vergisinden az olamaz.» denil
mektedir. 

Arkadaşlar, komisyonun bu tasarrufu da 
doğrudur. Kendilerini tebrik ederiz. Yalnız, bi
zim de bu hususta iki tane teklifimiz var. O iki 
teklifimizin birisi şudur : 

Bir memur farzediniz. Ankara'da evi var. 
Tayin edildi, taşraya gitti. Buradaki evini kira
ya verdi. Kendisi oturamadığı için binde beş nis
peti binde sekize çıkacak; ayrıca da gittiği yer
de ev kirası verecek. O itibarla, böyle zaruretler 
muvacehesinde, eğer kendisi taşrada kirada 
oturuyorsa, vergi nispetinin binde beş olarak 
kabulünde zaruret vardır. 

ikincisi : işi icabı iki tane meskeni olan şa
hıslar çoktur. Burada da olur, başka bir yerde 

de olur. Kıskanç ve dar bir zihniyet içerisinde 
olmayalım. Eğer işi İcabı iki tane meskeni var
sa ve bu iki meskeni de kendisi kullanıyorsa, 
her iki meskende de Bina Vergisinin nispetini 
binde beş olarak kabul edelim. Bu hususlarda 
da grubumuz adına verilmiş önergeler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun 16 ncı 
maddesi, küçük çiftlikte istisnadan bahseden, 
son derece önemli bir maddedir. Bu madde ye
ni taasrıyle kanundan çıkarılmaktadır. 

«Mükelleflerin bir vergi dairesi bölgesindeki 
arazisinin arsalar hariç, toplam vergi değeri 50 
bin liraya kadar olanların tamamı, 50 bin lira
dan fazla olanların 50 bin lirası Arazi Vergisin
den müstesnadır.» şeklindeki hüküm çıkarılıyor. 
Bu yanlıştır. Bu, kendi arazisiyle geçinen in
sanları mağdur edecektir. Bunların gelirleri az
dır. Bu konuda da şikâyetler vardır. Madde gel
diğinde bu konuda daha uzun beyanlarda bulu
nabilecek durumdayız. Komisyon, Hükümetten 
gelen tasarı hükmünü aynen kabul etmiş. Bunun 
reddedilmesini, küçük 'çiftlik istisnasının aynen 
muhafaza edilmesini Demokratik Parti Grubu 
adına arz ve istirham etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, son derece önemli 
addettiğimiz bir madde ise 18 nci maddedir. 
18 nci madde Arazi Vergisinde nispetten bahse
den bir maddedir. Bu madde şöyledir : 

«Arazi Vergisi aşağıda yazılı nispetlerde alı
nır : 

ilk gelen 50 bin lira için binde iki, sonradan 
gelen 75 bin lira için binde üç, sonra gelen 100 
bin. lira için binde dört, sonra gelen 100 bin li
ra için binde altı, sonra gelen 100 bin lira için 
binde sekiz, 400 bin liradan fazla matrahlar 
için binde 10, arsalar için vergi nispeti binde 
onbeştir.» 

Bu konuda tasarı ne getiriyor? Tasarı bura
da da müterakki sistemi terkediyor; düz bir sis
tem getiriyor, tek kademe koyuyor. Diyor ki, 
«Arazi Vergisinin nispeti, arazide binde on, ar
salarda binde onbeştir.» 

Dikkat buyurulsun arkadaşlar : Eski kanun
da binde on, en son kademedir; 400 bin liradan 
fazla matrahlar için binde on... Tasarıda, bu en 
son kademe, bütün matrahlar için nazarı itibara 
almıyor. Bu madde, çiftçiyi, arazi mülkiyetini 
öldürecek, arazi sahibi olmak, tarla sahibi ol
mak, bağ, bahçe sahibi olmayı bir günah hali-
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ne, bir yük haline sokacak bir maddedir. Bu ko
nu üzerinde son derece titizlikle durmaktayız, 
aziz arkadaşlarım. 

Bu konuda gelen, gayet enteresan, Anadolu' 
nun sesini içtenlikle duyuran birkaç mektup var. 
Bazı hususları okuyorum. Bakınız köylü vatan
daşımız bunu nasıl görüyor. Bunu, burada sırça 
köste oturan, Türkiye'nin realitesini bilmeyen, 
reform yaptım diyenlere ithaf ediyorum. «Re
form yapıyorum; ondan sonra geri alıyorum. 
Bana yetki verilmiyor diye Cumhurbaşkanına şi
kâyet ediyorum; millete şikâyet ediyorum...» 
Bunlar memleket gerçeklerine uymuyor; Ana
dolu'nun sesine uymuyor. Halka dönük hareket
ler değil. Halkın içinden gelmiyenler de halkın 
sesini duyamazlar. Halka dönük olmak değil, 
halkm içinden gelmek lâzım değerli arkadaşlar. 
Bakınız Bozbeyli.'ye yazılan mektupta ne deni
yor : 

«Arazinin verimi aynı olup, bir aileyi idare 
edebilecek durumda arazisi olan köylerimiz ile; 
arazisi çok dar olup, geçimden aciz olan köyler
de ise arazi yokluğu yüzünden iki misli daha 
kıymetlidir...» Yani, arazisi dar olan köylerde 
arazi daha kıymetli. Kıymete göre vergi alına
cağından ondan daha çok vergi alınacak. Bakı
nız nereye işaret ediyor. Mektubun devamı 
şöyle : 

«... Bu durum karşısında, hem araziden yok
sun, hem de dönümü on bin liraya kadar olan bu 
köylerin halkına, kıymete göre vergi denildiği 
takdirde, şimdiki vergiyle evvelki Arazi Vergi
si arasında bin misli fark olacağı aşikârdır. Bu 
vergiye de bu köylülerin hiçbirinin takati yok
tur.» Bazı ifade düşüklükleri var, bunu memnu
niyetle kabul ediyoruz. «... Arz edildiği gibi ba
zı köylerde arazisi kâfi olduğundan, verimi de 
aynı olduğu halde kıymeti azdır. Bazı köylerin 
ise arazisinin darlığı yüzünden kıymetlidir. Bu 
ikisi arasını bulmak için kıymete göre değil, dö
nüme göre vergi dendiği takdirde, hak ve ada
lete daha uygun olacaktır.» Doğrudur. Bize gö
re, Arazi Vergisinde kıymet değil dönüm esas 
alınmalıdır. Hatta bize göre, Demokratik Par
tiye göre, arazide de gelire göre vergi alınma
lıydı. Gelire göre vergi alındığı takdirde bu kai
deler hak ve nasafete daha uygun ve geçerli 
olurdu. 

I Bakınız bir yakınma da ne : 
«Eğer şimdiki tasarıya göre kanun çıkarsa...» 

Sayın Bakana ithaf ediyorum; «;„ arazisi dar 
ve geçimini temin edemeyen köylere, geçimini 
temin eden köylerden yirmi misli fazla vergi 
vermek mecburiyetinde kalacak bu vatandaş, 
bu vergiyi vermesine imkân olamayacak; ondan 
sonra mazallah mecburen komünist mi olsun?» 

Yani Türk köylüsü bunu böyle duyuyor. Bu 
bir prototiptir. Böyle mektuplar çok Sayın Ba
kan. Bir polemik yapmak için okumuyorum. 
Mülkiyete, mirasa saygılı olduğunuzu da zanne
diyorum. Bunu bu kürsüden Sayın Erim'e de it
haf ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, söz arazi ve arsaya 
uygulanacak vergi nispetleri üzerindeyken bir 
hususa daha temas edeyim. Bu konuda da çok 
spekülâsyon yapılıyor. Arsalar için binde onbeş 
nispeti aynen muhafaza ediliyor. Arsalar konu
su, yani bir uydurma Türkçe tabir var, onunla 
söyleyeyim, çok abartılıyor. Çok mübalâğa edi
liyor. Türkiye'de arsa spekülâsyonu, denildiği 
gibi, masa başında oturanların bildiği gibi de
ğildir. Şerefiye vergisi var, ki Gayri Menkul De
ğer Artış Vergisine dönüşmüştür, Gayri Men
kul Değer Artış Vergisiyle zaten arsa spekülâs
yonu büyük ölçüde önlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şayanı hayrettir, Ver
gi Reform Komisyonu da aynen bizim gibi düşü
nüyor. Biz aslında reformcu değiliz, ıslahatçıyız. 
Yani Sayın Erim'in anladığı mânada reformcu 
değiliz; ıslahatçıyız, geliştiriciyiz. Yıkıcı değil 
yapıcıyız, Vergi Reform Komisyonunun arsalar 
konusunda söyledikleri son derece enteresandır. 

Şunu da beyan edeyim ki, ne arsam var, ne 
arsa spekülâsyonlarıyle işim var. Üç tane ufak 
gayri menkulü olan, borcu olan bir naçiz arka
daşınızım. Arzu edildiği takdirde bu kürsüden 
servet beyanında bulunmaya da amadeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü cildin 330 
ncu sayfasını açtığımız takdirde arsalar konu
sunda durumun ne kadar şişirildiğini Vergi Re
form Komisyonu anlatmaktadır. Ben hepsini 
okuyup zamanınızı almak istemiyorum. 

«Bilindiği gibi, bazı çevreler, bilhassa büyü
mekte olan şehirlerde arsa değerinin gittikçe 
arttığını göz önünde tutarak o arsaların Emlâk 
Vergisinin çerçevesi içinde, veya özel bir ver
giyle ağır bir şekilde vergilendirilmesinin, ge-

I rektiğini ileri sürmektedirler. 
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Böyle bir vergileme şekliyle su neticelerin 
elde edileceği umulmaktadır. Bu sebepleri baş
lıca şu noktalarda toplamak mümkündür. Şu 
var ki, meselenin, vergi tazyiki ve müdahalesiyle 
halledilebilmesinin mümkün ve yerinde olama
yacağı anlaşılmış bulunmaktdaır.» Yani, arsa 
spekülâsyonunun önlenmesi, öyle vergi nispeti
nin yükseltilmesiyle mümkün değildir diyor, 
Vergi Reform Komisyonu ve sayıyor. 

Sabrınızı fazla suiistimal ettim; müsaade
nizle bunların hepsini okumayayım. Diyor ki, 
«Türkiye'de de bilindiği üzere. Gelir Vergisinin 
kadrosu içinde, spekülâsyon kazançları vergi-
lendirildiği gibi, ayrıca imar faaliyetlerine bağ
lı olarak bina ve arsalarda vukua gelen değer 
artışları da mahallî planda vergiye tabidir. Yu
karıda izahına çalıştığımız sebepler yüzünden 
mücerret doktriner mülâhazalarla...» Dikkat bu
yurun, «... arsalar üzerinden alman Emlâk Ver
gisinin yüksek oranlarda ağırlaştırılması, veya 
arsaların mücerret malî nizam dışında ayrıca 
vergiye tabi tutulmasını, mümkün ve yerinde 
görmemekteyiz.» 

Bunları Vergi Reform Komisyonu söylüyor. 
Sayın Demirel'e, Sayın Erim'e ve Sa.ym Ergin'e 
ithaf ediyorum, Vergi Reform Komisyonunun 
bu beyanlarını. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki mese
le arsalar konusunda da mübalâğa edilmekte
dir. Bu konuda da çok enteresan bir mektup var. 
Kısaca şöyle diyor : 

«Emlâk Vergisi Kanununda arsaların da em
sal rayiç bedel üzerinden vergilendirileceği ma
lûmunuzdur. Ancak, kanunda bir husus aydın
lığa kavuşturulmamıştır. Aynı yerde ve yanya-
na bulunan aynı evsaftaki iki arsadan birisine 
belediyece imar durumu verilmiş, diğerine ve
rilmemiş olsa vaziyet ne olacaktır?» Yani ikisi
ne de aynı vergiyi tarh ettirdiğiniz takdirde, bi
risi kıymetli, birisi kıymetsiz. Ne olacaktır? 
Yanyana iki arsa. Birisi dedi ki arsamın değeri 
yüz bin lira, birisi de dedi ki yirmi beş bin lira. 
«Hayır, o yüz bin lira diyor, sen nasıl yirmi beş 
bin lira dersin?» diye Maliye Vekâletinin tet
kik imkânı var, alır onu da çıkartır. Birinin 
imar durumu var, birinin imar durumu yok. Bu 
tenakuz nasıl telâfi edilecek değerli arkadaşla
rım? Yani, birisi bir taş atıyor, kırk akıllı lâ
zım ki o taşı gelsin o kuyudan çıkarsın. O iti
barla bunlara dikkat edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, son derece önemli 
bir diğer husus şudur : Burada elimde Gelir 
Vergisi Kanunu var. Hukuk tekniği bakımın
dan biraz da garip, Gelir Vergisi Kanununun 
mükerrer 122 nci maddesi var. Mükerrer 122 
nci maddede, «Bina ve Arazi vergileri, Bina, 
Buhran, Müdafaa ve Arazi vergileri aşağıdaki 
esaslara göre bunların Gelir Vergisine mahsubu 
yapılır.» deniliyor. Yani Bina Vergisinin, Arazi 
Vergisinin, Buhran Vergisinin, Müdafaa Vergi
sinin mahsubu yapılır. Halen mer'i durum bu
dur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Maliye Vekâle
tinde şöyle bir kanaat var. Bu hususu vuzuha 
kavuştururlarsa ve beni tatmin ederlerse sözüm 
yok. Yalnız, tatminle de kalınmaz, bu hususta 
kaide koymak lâzım. Bu kanun Bina Vergisi Ka
nunu değildir, Arazi Vergisi Kanunu değildir, 
Emlâk Vergisi Kanunudur. Kanun tasarısının 
şu maddesi de son derece enteresandır. Tasarı
nın şu maddesini Sayın Hükümetin dikkatine 
arz ediyorum, beni tatmin ederlerse cidden bah-
tiyor olurum. Maksat vuzuha varmak, anlaşmak. 
Bakınız, tasarının 25 nci maddesinde; 

«Aynı kanunun 41 nci maddesine aşağıdaki 
4 numaralı bent eklenmiştir : 

4. Özel kanunların Bina ve Arazi vergileri
ne ilişkin muaflık ve istisna tanıyan hükümleri» 
yani bu yeni tasarıyla başka kanunlardaki is
tisna ve muafiyet kaldırılıyor.» diyor. Bu, 
bir bakıma tervicedilebilir ama, bir bakıma da 
doğru değil. Biz, kalkman bir ülkeyiz. Ba
zı teşvik tedbrileri getirebiliriz, bazı teşvik 
edici kararlar alabiliriz. Böylece bir rijit mad
deye lüzum yok. 

Şimdi, bu madde ile - Kanunun adı da Em
lâk Vergisi Kanunu olduğuna göre - Gelir Ver
gisi Kanununun 122 nci maddesi işlemeyecek
tir, zehabı mevcuttur. Kamu oyunda mev
cuttur, bizde mevcuttur. Bu hususta önerge
miz var. Bu hususun vuzuha kavuşturulması
nı, gerekirse maddeye sarahat verilmesini is
temekteyiz. Sayın Bozbeyli'ye, bu hususta da 
son derece enteresan mektuplar gelmiştir. Za
manınızı israf etmemek için bu mektupları oku
muyorum. Yalnız, bu mektuplar da, bu husus
ları bilen insanlar tarafından, avukatlar tara
fından, maliyeciler tarafından, muhasebeciler 
tarafından gönderilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi görülüyor 

ki, Emlâk Vergisi Kanunu 1.3.1972 tarihin
de yürürlüğe girecekken, bir ay ertelendi, bir 
ay daha ertelendi, bu tasan sanki Hükümetin 
cebimde imiş gibi, bu tasarıya uygun ve fakat 
yürürlükteki hükümlere aykırı olan bir tüzük
te yayınlandı. Bu tüzükten dolayı, bu hukukî 
tenakuzdan dolayı, benim ziyaret ettiğim ver
gi dairesinde bu işi bilen vergi müdürleri de te
bessüm etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kanun Meclis
ten çıkmadıktan sonra o kanunu, bir hüküme
tin, cebinde farz etmesi doğru değindir. Mec
lis iradesine de asgariden hürmetsizliktir. Bu 
itübarla, burada tasan tadilât gördüğü tak
dirde, tüzüğe aykırı nükümleri ne olacaktır? 
Vakıa aykın hükümleri tatbik edilmeyecektir 
ama, idaremiz niçin bu yollara sapar? Bıra
kalım hukuk devleti olmayı, asgariden kanun 
devleti olmanın icabı bu mudur? Bunları da 
dile getirmek bizim hakkımızdır. 

Aziz arkadaşlarım, biliyorum, zamanınızı 
bir hayli aldım. Ve bugünkü durumu da ben 
meşgul etmiş oldum, ikinci Beş Yıllık Pla
nın beş ayağı var. Bu beş ayak; sanayileşme
nin teşviki, şehirleşmenin teşviki, turizmin teş
viki, ihracatın teşviki, özel sektörün teşviki
dir. Bu tasan ile, Emlâk Vergisi Kanunu ile 
şehirleşmenin teşviki katledilmektedir. 

Şimdi, garibimize giden bir husus şu; Sa
yın Bayar buraya çıktı, değerli arkadaşım 
Dikmen'e cevap verirken, «efendim, Finansman 
Kanunu bir ıslahat kanunudur.» dedi. Finans
man Kanununun programa, seçim beyanname
lerine nasıl ters düştüğünü arz ve izah ettim. 
Eğer ıslahat kanunu ise, bu aykınlığı da ka
bul ediyorsa, kendisi programını, beyanname
sini reddediyorsa mübarek olsun, bir diyece
ğimiz yok. Yalnız, bazı hususlar var. Diyor 
ki, «Konut inşaatını şu sebeple önledik. Ko
nut inşaatından arta kalan paralar, fonlar mey
dana getirsin. Bu suretle sanayi teşvik edilmiş 
olsun». Bakınız arkadaşlarım, durum son de
rece ıstırap vericilir. Şimdi, sanayi teşvik mi 
edilmiş, yoksa sanayi de mi katledilmiş?. İn
şaat sektörünü öldüreceksin, konut sektörünü 
öldüreceksin. Oradan akan paralar fon teşkil 
edecek, bu suretle sanayie akacak. Böyle ters 
bir zihniyet olamaz. Olmamıştır da. Rakam
lara bakınız; 1971 programının Tablo 41i in

celediğiniz takdirde, ikinci planda sanayi hı
zı % 12 kabul edildiği halde, 1968'de % 10 ol
muş, 1969 da % 9,4'e düşmüş, 1970'te ise % 
2,5'a düşmüş. Dikkat buyurun. Yani inşaata 
darbe atmışsınız ki, sanayie kaysın. Sanayi
de de gerileme olmuş. 

Şimdi, gelelim inşaata. İnşaat için kabul 
edilen hız ikinci planda % 7,2 iken, 1968'de 8 
olmuş, 1969'da 8,8 olmuş, 1970'te ise derhal 
tesirini göstermiş kanun, % 5,3'e inmiş. 

Konut sektörü de öyle. 1969'da 9,1' iken, 
1968We 9,2 iken, 1970'te % 7,2 ye inmiş. Yani, 
inşaat sektörünü, konut sektörünü öldürmüş
sünüz, mahvetmişsiniz, fakat sanayi sektörü
ne fonlar akmamış, inşaat sektörünün yan sa
nayii de ölmüş, inşaat sektörü en büyük işsiz
liği işçiyi emen bir sektördür. Böylelikle iş
sizlik çığ gibi büyümüş. 

Eğer Sayın Bayar inşaat sektörünü öldür
mek suretiyle işsizliği savunuyorsa o da kendi
sine mübarek olsun. Biz iştirak halinde deği
liz. Zaten onlara muhalefet etmiştik, o eski 
fikirlerimize sadakatimizi takibetmekteyiz. Tas-
rihat yapmışızdır, onun için de burada bulun
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Ibir diğer husus 
•da şu. Sayın Dikmen'e cevap verirken dediler 
M, «Emlâk Alım Vergisinin nispetini % 0,70 
den % 0,35'e Birinci Erim Hükümeti indirecek
ti. Bu, inşaatı durdurdu». Hayır % 0,35'e eğer 
Birinci Erim Hükümeti indiriyor idiyse - o 
zaman ortaya atıldı bu husus- hakikaten Bi
rinci Erim Hükümetinin şayanı takdir tek doğ
ru hareketi idi. Fakat, sonradan vazgeçildi. Ni
çin vazgeçildiğini ide Sayın Ergin izah ettiler. 
Zannediyorum 200 milyonluk bir geliri nazarı 
itibara alarak vazgeçildi. Emlâk Alım Vergi
sinin % 0,70 oluşu, inşaat alım - satımını da, 
inşaat sektörünü de, konut sektörünü de öldür
müş vaziyettedir. 

Görülüyor M, böyle, hadiseler tahrif edil
mekle değişmiyor, mızrak da çuvala sığmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime burada 
son veriyorum. Uzun izahlarımla sizlerin hu
zurlarınızı işgal ettim. Bu konuda grubum adı
na hazırladığım önergeler var. Bu önergeleri 
şimdi vermek istemiyorum. Maddeler geldik
çe vermek, kısa kısa açıklamalarda bulunmak 
istiyorum. Bu önergelere iltifat buyurmanızı 
istirham etmekteyim. Bu önergelere, eğer 
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benim. geni§ izahatım muvacehesinde iltifat bu
yurursanız, bu tasarıları hiç olmazsa, mehma-
emkân biraz hafifletmek, memleket menfaati
ne getirmek mümkün olabilir. Belki bir Per
sonel Kanunu tatbikatı sebebiyle bütçe açıktır. 
Personel Kanununa da biz karşıyız. Bu yüz
den hayat pahalılığı olmuştur. Ondan sonra, 
bu yüzden vergiler getirilmiştir. Bunu yapan, 
son Demirel Hükümetidir ve onun -maalesef, 
kusura bakmasınlar- kötü bir muakkibi olan 
Birinci ve ikinci Erim hükümetleridir. Fakat, 
böyle vergi artırmalarla Devlete gelir sağlana
cağı zannediliyorsa burada yanılınıyor. Türki
ye'yi, milleti fakrü zarurete sevk etmeyelim. 
Yine Adalet Partisinin eski programında yer 
alan, bizim programımızda yer alan, gönülden 
inandığım ve fakat buna uymayan siyasî ikti
darlara ve şahıslara hatırlatmak istediğim bir 
husus şudur, onunla sözlerime son vermek is
tiyorum. Devletin zenginliğini, milletin zen
ginliğinde görelim. Milletten hiç bir şey esir
gemeyelim. Millette olduğu takdirde, millet 
zengin olduğu takdirde, Devlet de zengin ola
caktır. Millet güçlü olduğu takdirde, Devlet 
de güçlü olacaktır. Devlet, Millet için var
dır, millet namına Devlet idare edilemez. Sa
yın Başkana ve siz değerli arkadaşlarıma, sab
rınızı biraz da suiistimal ettiğim için affınızı 
diler, teşekkürlerimi arz ederim. (Demokratik 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan
mayan arkadaşımız var mı?. Yok. Her iki 
oy kupasında da açık oylama işlemi sona er
imiştir. Oy kupalarını kaldırınız. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi söz sırası 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Kemal Okyay'ın. Buyurunuz efendim. 

0. H. P. GRUBU ADINA KEMAL OKYAY 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Emlâk Vergisi kanun tasarısı üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz 
edeceğim. 

Bilindiği gibi, Emlâk Vergisi Kanunu, daha 
önce 29 Temmuz 1970 tarihinde ve 1319 sayı 
ile Adalet Partisi hükümetleri tarafından çıka
rılmıştı. Kanunun yürürlük tarihi 1 Mart 1971 
idi. Fakat, kanun bu tarihte zamanın Hükü
meti tarafından yürürlüğe konamamış ve 20 
Temmuz 1971 tarih 1446 sayılı Kanunla yürür
lük tarihi 1972 yılına ertelenmişti. Şimdi görüş

mesini yaptığımız kanun tasarısı ile, bu kanu
nun bazı maddeleri kaldırılıyor, bazı maddele
ri değiştiriliyor ve yeni bazı hükümler getiril
mek isteniyor. 

Emlâk Vergisi kanun tasarısı, Bina Ver
gisini, Arazi Vergisini ve Arsa Vergisini kap
samaktadır. Türkiye sınırlan içerisinde bulu
nan ve yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek 
karada, gerekse su üzerindeki sabit inşaatların 
tamamı Bina Vergisine tabi olacaktır. Sınırla
rımız içindeki arazi ve arsaların tümü, bu ka
nunun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabi 
olacaktır. Hemen bütün vatandaşlarımızı ya
kından, uzaktan etkileyecek olan bu kanun 
tasarısının vergi mevzuatımız içerisinde pek 
önemli bir yeri olsa gerektir. Ancak, görüyo
ruz ki, böylesine önemli bir kanun, 1970 yılın
da 1319 sayı ile çıkarılmasına rağmen tatbika
ta konamamıştır. Adalet Partisi hükümetleri 
tatbik edememiştir. Ve Sayın Erim hükümet
leri de tatbikata koymadan yeni tasarı ile biz
leri karşı karşıya getirmiştir. 

Muaflıkları ve istisnaları yeni tasarıdan 
çok geniş olan 1319 sayılı Emlâk Vergisi Ka
nununun, hiç tatbik edilmeden, yeni değişik
liklere tabi tutulması bir talihsizliktir. Tatbi
kattan alınacak dersler, görülecek aksaklıklar 
ve ortaya çıkacak mahzurlar bilinmeden kanu
nu yeniden ele almak büyük eksiklik olmuştur. 

Görülüyor ki, sayıları milyonları bulan 
mükellef kitlesinden ve kamu oyundan bir çe
kinme vardır. Bu çekinme de boşuna değildir. 
Çünkü, ilk kanunda şimdiki kanun tasarısı da 
yalnızca fiskal amaçlarla gelmiştir. Devlete, 
kısa vadede gelir sağlamak için yalnız malî ga
yelerin icabı olarak alelacele hazırlanarak ge
tirilmiştir. Böylesine önemli ve Türk toplum 
hayatını yakından etkileyecek bir kanunun eko
nomik ve sosyal amaçlardan mahrum oluşu, af
fedilemez bir noksanlıktır. 

Son birkaç yıldır, yani Adalet Partisi hü
kümetlerinin 1969 yılında başlattığı ve Sayın 
Erim hükümetlerinin de devam ettirdiği yeni 
bir usul icadedilmiştir. Bütçeler büyük açık
lıklarla getirilmekte, bu açıkları kapatabil
mek için de demetler halinde vergi kanunları 
Yüce Meclise sunulmakta ve denilmektedir ki, 
«bu kanunları süratle çıkarmazsanız, kısa 
zamanda bana istediğim milyarları vermez ise
niz, yatırım yapamam, bütçe açığını kapıya-
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mam, bunun mesuliyeti de Yüce Meclislerin 
olur.» 

Maalesef bu, son yıllarda uygunsuz bir tea
mül haline gelmiştir. Teamül böyle olunca, va
tandaşı çok yakından ve etkin bir biçimde il
gilendiren vergi kanunları alelacele hazırlan
makta ve getirilmektedir. Tabî bu tür kanun
ların vergi reformu ile uzaktan yakından bir 
ilgisi olmamaktadır. 

Şimdi görüştüğümüz Emlâk Vergisi ka
nunu tasarısı da bunlardan bir tanesi
dir. 1972 yılı Devlet ve katma bütçelerin 
toplamı 52 000 000 000 liradır. Diğer bir gö
rüşe göre, Devlet Yatırım Bankasında teşkil 
olunacak ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
yatırımlarını finanse edecek olan 4 000 000 000 
liralık fon da, alışılmış usulle düşünülürse, 
konsolide bütçenin bir parçasıdır; böylece 
bütçe toplamı 56 000 000 000 Türk Lirası ol
maktadır. 

Buna, mahallî idarelerin, döner sermayeli 
kamu kuruluşlarının ve iktisadî Devlet Teşek
küllerinin harcamalarını katmak gerekir. Çün
kü bunlar da kamu harcamalarıdır. Böylece 
1972 yılında Devlet, toplam kamu harcama
ları olarak 62 000 000 000 liralık bir plan yap
mıştır. Aslında Devletin ihtiyacı 1972 yıh için 
yapılan planda harcama yekünü 62 000 000 000 
lira değildir. Bütçenin Parlamentoya sunulma
sından sonra doğan bazı ekonomik olaylar yü
zünden ve ayrıca Karma Bütçe Komisyonunun 
kararları sonuç toplam kamu harcamaları 
63 000 000 000 Türk Lirasına ulaşmıştır. 

1972 yılında Devletin öngördüğü harcama
ları yapabilmesi için muhtaç olduğu gelirlerin 
büyükçe bir kısmı yeni vergi kanunlarından 
beklenmektedir. Sayın Maliye Bakanı, bu mik
tarın 7 075 000 000 lira olduğunu bütçe takdim 
konuşmasında ifade etmiştir. Bizim kanımız
ca, Yüce Meclise sevk edilmiş ve sevk edile
cek olan yeni vergi kanunları ile istenen ek 
vergi miktarı 9 milyar civarındadır, eğer büt
çeleri samimî, gerçekçi ise. 1972 yılında kamu 
kesiminde 21 389 000 000 liralık yatırım yapıl
ması öngörülmektedir. 

Nitekim, Sayın Başbakan Nihat Erim, Se
natoda yaptığı konuşmasında, yatırımlardan, 
1972 yılı için öngörülen rakamlardan, kısıntı 
yapmayacağını ifade etmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunun, kamu oyunu 
yanıltan ve aslında Genel Muhasebe Kanunun
da var olan Bütçe Kanununa mükerreren soku
lan bir hükümle kısıtlama yetkisini Hükümet 
kullanırsa, bütçe 5 - 6 milyar küçülebilir. An
cak, hemen ifade edelim ki, bu kısıtlama an
cak yatırımlardan yapılabilir. Zira personel 
giderlerinden, iç ve dış borç ödemelerinden kı
sıtlama yapılamaz. Genel personel giderlerin
den ve carî harcamalardan 5 milyar lira kısıla
maz. Çünkü bu bölümlerin toplamı zaten 8 mil
yar civarındadır. 

öyle ise Sayın Başbakanın ciddî ifadelerine 
göre, yatırımlardan kısıntı yapılmayacak ve 
vatandaşlardan 8 - 9 milyar ek yeni vergi iste
necektir. 

3 milyar gelir sağlayacağı umulan, fakat 
Komisyonda 900 000 000 lira getirecek şekil
de tanzim olunan Malî Denge Vergisi kanun ta
sarısı ile Finansman kanun tasarısının acele 
çıkarılmasının istenme nedeni budur. 

Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi 
Kanunu bu amaçla değiştirilmek istenmektedir. 
Yalnız, fiskal amaçlı vergi kanunu tasarıların
dan daha nelerin getirileceğini tahmin etmek 
güç değildir, bunu yakında göreceğiz. 

«Göreceğiz» diyorum, çünkü 1972 yılı için 
planlanan harcamaların yapılabilmesi için 9 
milyar civarında yeni ve ek gelire Hükümetin 
ihtiyacı vardır. Buna, 1972 yılında yapılması 
öngörülen 4 000 000 000 liralık iç ve dış istik
raz dahil değildir. 

Sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığı tem
silcileri, zaman zaman sevk edilmiş ve sevk 
edilecek vergi kanun tasarılarından beklenen 
gelirlerin bu miktardan az olduğuna dair be
yanlarda bulunmuşlardır. Kamu oyunda veya 
kanunların kolay çıkarılmasında bu türden bir 
çaba harcamalarını da olağan sayıyoruz. 

Ancak, ister kararnamelerle, isterse kanun
larla elde edilsin, 1972 yılında büyük oranda 
vergi alınacağı gerçeğini bilmemiz lâzımdır. 
Diğer bir gerçek de şudur; 1972 yılında Dev
letin 63 milyar harcama yapabilmesi için malî 
sıkıntıları ve ekonomik güçlükleri olacaktır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz bu 
güçlükleri biliyor ve dikkatle takibediyoruz. 
Devletin masrafları vardır, gelirleri de olacak
tır. Çağımızda, özellikle Türkiye'de Devletin 
görevleri büyüktür ve ağırdır. Devlet, ekono-
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mik ve sosyal hayata etkili bir biçimde müda
hale etmek zorundadır. Kalkınmamızdaki gö
revini eksiksiz yerine getirmek zorundadır. Sos
yal ve kültürel gelişmemizi sağlamak için har
camalar yapacaktır. Başlamış ve başlaması 
gerekli yatırımlar için finansman kaynaklarına 
ihtiyaç vardır. 

ikinci Beş Yıllık Plan uygulaması izlenen 
hatalı politikalar yüzünden başarılı olamamış
tır. Bunun eksiklerini 1972 yılında büyük öl
çüde gidermek lâzımdır. Ekonomik ve sosyal 
politikada başarılı olmaya mecburuz. Bugün 
Türkiye'nin gerçekleri bu başarıyı zorunlu kıl
maktadır. Bilinen toplumsal huzursuzluğun te
melinde, gerçekte ekonomik nedenler yat
maktadır. Ekonominin dar çemberini kırmak 
için Devletin 1972 yılında ek ve büyük gelir 
kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bunu biliyoruz 
ve bunun için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak vergilerin karşısında değiliz. Ancak biz, 
alâlacele hazırlanıp demet halinde Yüce Mecli
simize sunulan ve vergi reformu ile uzaktan, ya
kından ilgisi bulunmayan vergi kanunları ile de 
beraber olamayız. 

Yalnız, fiskal amaçlı, kısa sürede gelir sağ
layan, fakat ekonomik ve sosyal fonksiyonlar
dan mahrum vergi kanun tasarılarının palyatif 
tedbirlerden ibaret olduğu kanısındayız. Bu 
ise, bugüne kadar olduğu gibi toplumsal hu
zuru sağlayamaz, ekonominin sağlam finans
man kaynağı olamaz. Bu nedenle biz, Anaya
samızın öngördüğü reformlardan vergi reform
larının yapılmasını, diğer reformlar gibi gecik
tirilmeden Yüce Meclise getirilmesini beklemek
teyiz. 

Gerçekçi vergi reform kanun tasarıları geti
rilince Devletin ihtiyacı olan gelirleri elde et
mek mümkün olacaktır. Yurdumuzda büyük 
vergi potansiyelinin mevcudolduğu sektörler 
vardır. Bu kaynaklara baş vurmak mümkün
dür. 1962 yılında başlatılan vergi reform ha
reketi devam ettirilmiş olsaydı, bugün bu so
runların çoğu ile karşılaşmazdık. Biündiği gi
bi servet beyanı, gider bildirimi, ortalama kâr 
haddi, vergilerin ilânı, ziraî kazançların ve 
küçük sanat ve ticaret erbabının vergilendiril
mesi gibi vergi reformları yapılmış ve fakat bu 
hareket 1965'ten sonra durdurulmuştur. Sıkın
tıların kaynağı buradadır. 

Sayın Erim hükümetlerinin getirdiği vergi 
kanun tasarıları da reform karekterinıden uzak
tır, hastalık burada yatmaktadır. Şimdi gö
rüşmesini yaptığımız Emlâk Vergisi kanun ta
sarısı da reform karekteri taşımamaktadır. 
Hattâ, açık yüreklilikle ifade edebiliriz M, 
bu tasan Adalet Partisi hükümetlerinin acele 
olarak çıkanp, tatbik edemedikleri Emlâk Ver
gisinden daha geridir. Sosyal fonksiyonu açı
sından geridir. Ekonimik fonksiyonu açısın
dan geridir. Emlâk Vergisi kanun tasarısı tet
kik edilirken görülecektir ki, lüks konut ile 
sosyal konut farkı fikrinden vazgeçilmiştir. Bu, 
Türkiye'nin ihtiyaçlan ve gerçekleri ile çelişki
dir. Arazi Vergisinde küçük çiftçi muafiyeti 
kaldırılmaktadır. 

Bir dönüm toprak da bin dönüm toprak da 
aynı nispette vergilendirilmektedir. Bina, ara
zi ve arsalar vergilendirilirken müterakki ver
gilendirme usulünden vazgegilmiştir. Hatta, bi
nalarda lüks konutlar lehine ve sosyal konutlar 
aleyhine işleyen bir nispet sistemi getirilmiş
tir. 

Geçici muaflıklar tespitinde lüks konutlar, 
sosyal meskenlerden daha çok korunmaktadır. 
örneğin, 90 metrekarelik bir sosyal meskenin 
değeri 90 000 Türk Lirası ise, 40 000 lirası ver-
gidendirilecek 50 000 lirası 5 yıl süre ile ver
giden muaf tutulmaktadır, öte yandan 200 met
rekarelik lüks bir mesken 400 000 lira ise 
bunun dörtte biri yani 100 000 liralık kısmı 
5 yıl süre ile vergiden muaf tutulacaktır. 

Görülüyor ki, fakire 50 bin liralık muafiyet 
verirken, zengine 100 000 liralık muafiyet tanı
nıyor. Bunda adalet var mıdır? Kanımıza göre, 
Emlâk Vergisinde tek bir nispetin uygulanması 
hem verginin fonksiyonları, hem de vergileme
nin prensipleri açısından hatalıdır. 

Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizli
ğin büyüklüğü bilinmektedir. Bu konuda dün
ya devletleri içinde birinci sırayı aldığımız söy
lenir. Gayri safi millî hâsıladan 1962 yılında, 
Devlet Planlama Teşkilâtının yaptığı araştır
maya göre, nüfusun % 49'u % 13 payı alırken, 
nüfusun % l'i % 15 pay almaktadır. Diğer bir 
şekilde yapılan değerlendirme ise şöyledir; nü
fusun 1/5'i yani % 20'si 1962 yılında gayri safi 
millî hâsıladan % 57 payı alırken ve bu pay 
1968'de % 60'a çıkarken, nüfusun az gelirli ta-
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bakasmdan beşte biri, yani % 20'si gayri safi 
millî hâsıladan 1962'de % 4,5 pay alırken, 
1968'de bu pay % 3'e düşüyor. 

Bilim adamlarımızın ve Devlet Planlama 
Teşkilâtının yaptığı araştırmaya göre gelir da
ğılımındaki durum budur. 1971 durumunu bil
miyoruz. Türkiye'nin acı gerçeği budur veya 
buna çok yakındır. 

Gelir dağılımındaki bu adaletsizliği görün
ce, toplumumuzdaki huzursuzluğun, patlamala
rın nedenini başka yerde aramaya lüzum var 
mıdır? 1972'lerde bu adaletsizliğin daha da bü
yümediğini söyleyebilir miyiz? 

Biz diyoruz ki, demokratik rejimlerde, ver
gilerin almışında ve sarfı sırasında takibedile-
cek politika ile gelir dağılımındaki adalet sağ
lanabilir. Bu adaleti, Batı'nın demokratik re
jimle idare edilen ülkeleri sağlamışlardır. Ta
biî, fiyat, kredi, bütçe politikalarının da aynı 
amacı taşıması ile netice daha sağlam alınabi
lir. 

Emlâk Vergisi kanun tasarısı bu amaçtan 
mahrumdur. Diğer vergi taşanlarında da sos
yal ve ekonomik fonksiyonlar yoktur. 

Gelir dağılımı adaletsiz olan ülkemizde, bu 
vergi aletlerinden istifade edilmek istenmeme
sini anlayamıyoruz. Bizce, muafiyetler, istisna
lar bu tasarıda tanzim edilirken; yine vergi 
nispetlerini kademeli yaparak gelir dağılımın
daki adalet sağlama amacı bu tasarılarda da 
güdülebilir. 

Deniyor ki; «Sosyal amaçlı vergi, gelir üze
rinde nalman vergilerde vardır. Servet ve ver-
vet transferleri üzerinden alman vergilerde sos
yal amaç aranmaz.» bu, gelişmiş ülkeler için 
doğrudur. Ancak, bizim her vergide sosyal ve 
ekonomik fonksiyonları, fiskal fonksiyonlarla 
birlikte düşünme zorunluğumuz vardır. Gelir 
Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi gelir üzerinden 
alman vergilerimiz, bizi bu amaca ulaştırama-
mıştır. Vergi kaçakçılığı önlenemediği için, ver
giden içtinap ve vergi ziyai büyük olduğu için 
beklenen sonuçlar alınamıyor. Bunda, idare ku
surludur, bunda mükellefler kusurludur. 

Ayrıca, bizde, servet ve servet transferleri 
üzerinden alman vergiler, harcamalar ve hiz
metler üzerinden alman vergiler ağırlığı taşı
maktadır. Bunlardan alman vergiler, sosyal ve 
ekonomik amaç taşımalıdır. Görüştüğümüz Em
lâk Vergisi kanun tasarısı acele edilmez ise, 

Yüce Mecliste bu açıdan ele alınabilir ve dü
zeltilebilir. Muafiyet ve istisnalar bu amaca 
göre düzeltilebilir. Nispetler, müterakki vergi
lendirme esasına göre tanzim edilebilir. Hiç ol -
mazsa, basit kademe sistemi tatbik edilebilir. 
Bizde reci vergiler, vasıtalı vergiler, oranı, ge
lir üzerinden alınan vergi oranından, yani va
sıtasız vergilerden çok fazladır. Kolay olduğu 
için olacak Hükümet, vasıtalı vergi yükünü 
gittikçe ağırlaştırmaktadır. Getirilen Vergi ka
nun tasarısı da bu karakterde görülüyor. Or
ta sınıf halk tabakalarını, dar gelirli vatan
daşların vergi yükü ağırlaştırılmaktadır. Ver
giler, dar gelirli ve az gelirli halka doğru ya
yılmaktadır. Aslında bu sınıfların vergi yükü 
ağırdır. Bu yükü daha ağırlaştırmak, sosyal 
adalet ilkesiyle bağdaşamaz, fedakârlıkta eşit
lik ilkesine aykırı düşer ve giderek toplumda 
huzursuzluğu artırır. 

Emlâk Vergisi kanun tasarısının diğer mah
zurlu tarafıda genel tahrir yapılmadan ve kira 
rejimi islâh edilip düzeltilmeden getirilmiş ol
masıdır. Emlâk Vergisi, genel tahrir ve kira 
rejimine sıkı sıkıya bağlıdır. Bugüne kadar 
bizde bu konu halledilmiş değildir. Bunun için 
Emlâk Vergisini kesin ve rasyonel bir biçimde 
çözümlemek mümkün olamayacaktır. 

Maliyecilerimiz, mükelleflerin beyanlarını 
genel tahrir saymaktadır. Bina, arazi ve arsa
lar, sahipleri tarafından bir beyanname ile ve 
gerçek değerleri üzerinden beyan edilecek ve 
vergi matrahları ortaya çıkacaktır. Gayri men
kulün gerçek değerini bulmak, oldukça muğlâk 
ve güç bir iştir. Milyonlarca mükellefin beyan
namelerini kontrol etmek bir yana, tasnif edip 
dosyalamak bile bugünkü Vergi idaresi için 
büyük bir sorundur, ihtilâfların çözümü, sonuç
lara ulaşmak, oldukça düşündürücüdür. Bina, 
arazi ve arsaların vergi değerinin nasıl çözüm
leneceği, bir tüzükle tanzim olunuyor. Bu usul
ler bile vergi değeri tespiti bir hal çaresi 
olabilir ancak, kesin bir çözüm şekli olmadığın 
da burada tespit etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bi

na, arazi ve arsa vergilerini kapsamına alan Em
lâk Vergisi kanun tasarısı üzerindeki düşünce
lerimizi arza çalıştım. 

Emlâk Vergisi Kanunu, 1970 yılında Adalet 
Partisi iktidarı zamanında çıkarılmış olup Ada-
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let Partisinin eseri olarak 1972 yılında tatbik 
edilecekti. Kanun, genel tahriri dayandırılma
dan çıkarılmıştı, reform niteliğinde değildi ve 
uzun süre yürürlüğe konamamış, bu yüzden 
1971 yılında beş aylık bir süre için mahallî ida
reler, kanunsuz olarak Emlâk Vergisi tahakkuk 
ettirip tahsil etmek durumunda bırakılmışlar
dı. Şimdi Erim hükümetleri, aynı kanunun ba
zı maddelerini kaldırarak, bazı maddelerini de
ğiştirerek ve bazı yeni hükümler ekleyerek tat
bike koymak istemektedir. Kanun tasarısının, 
Türkiye gerçeklerine ve ihtiyaçlarına cevap ve
receği kanısında değiliz. Yüce Meclis, kanun 
tasarısını olması lâzımgelen biçime sokabile
cek midir? Bunu takibedeceğiz, buna yardım
cı olacağız, memleketin ve toplumumuzun ih
tiyaçları istikametinde çıkmasına gayret sarf 
edeceğiz. Gayretlerimizi, maddeler görüşülür
ken vereceğimiz önergelerle sağlamaya çalışa
cağız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C.H.P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Ahmet Buldanlı?.. Şu anda yok. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Salih Yıldız, buyurunuz. 

M. G. P. GRUBU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Maddeler üzerinde müzakereler başladığında 
gerekli ölçüde fikirlerimizi arz edeceğiz. Bu ba
kımdan tümü üzerindeki konuşmamı mümkün 
olduğu kadar kısa yapmaya çalışacağım. 

Malumuâliniz, Emlâk Vergisi kanunu tasa
rısı, Adalet Partisi iktidarı zamanında Yüce 
Meclise sevk edilmiş ve o zaman kanunlaşmış 
idi. Şimdi ise bu kanunun bazı maddeleri değiş
tirilmekte, bazı maddeler de eklenmektedir. O 
zaman bu kanun müzakere edilirken de arz et
miştik. Evvelâ, beyan esası, maalesef isabetli bir 
tercih olmamıştır. Zira, beyan esası objektif 
bir kıstas değildir. Vergi baskısı altında bulu
nan mükellefin, gayri menkulünün gerçek değe
rini takdir etmesi evvelâ mümkün değildir; ob
jektif bir kıstas olmadığı için mümkün değildir. 
Kaldı ki, vergi hukukuna da aykırı bir şeydir. 
Mükellefi, bir vergi memuru, bir tarh, tahakkuk 
memuru yerine koymak ve ona verginin âdeta 
esasını getirme külfetini tahmil etmek, son dere
cede mahzurlu bir sistemdir. Bu sistemin sonu
cu olarak, aynı yerde, aynı binanın muhtelif kat

larında, muhtelif dairelerinde biribirine mütena-
kız beyanlarla karşı karşıya kalacaktır, Maliye. 
Her mâlik, ayrı bir beyanda bulunacaktır, özel
likleri aynı yerde aynı gayri menkul için birçok 
mütenalaz beyanlarla karşı karşıya kalacağız. 

Bu kanunların gelişi, vaktiyle^ de şimdi de 
büyük bir şanssızlık olmuştur. Vaktiyle bu ka
nun, Personel Kanununun finansman açığını 
kapatmak için getirilmiş idi. O zaman Personel 
Kanununun malî portesi ne kadar olacak bilin
miyordu. Eminim ki, bugün de Sayın Hükü
metin yetkili Maliye Bakam, Personel Kanunu
nun Türk Devletine tahmil edeceği malî külfeti 
henüz kesinlikle bilememektedir. 

Hesap - kitap yapılmadan getirilen bir kanun 
olduğu için bugün de bunun acısını hep beraber 
çekmekteyiz. 

Diğer hususlara gelince : 
Daima her Hükümette, yıllardan beri, bütün 

iktidarlar değişti; ama bir zihniyet değişmedi. 
Hükümetler sıkıştıkça gayrimenkullere, müte
madiyen âdeta devreden külfetler getirmekte
dirler. Zira, gayri menkullere vergi tahmil etmek 
son derecede kolay. Gözönünde bir varlıktır, 
mütemadiyen bunlara yeni külfetler, yeni yük
ler tahmil etmek, son derecede kolay bir yol 
olduğu için, daha mudil, çok daha vergi huku
kuna uygun yollar tercih etme yerine, bu basit 
usule daima başvurulmuştur, şimdi de vurul
maktadır. 

İnşaat sektöründeki işsizlikten hep şikâyet 
ettik, şimdi de şikâyet ediyoruz, isabetsiz vergi
ler yüzünden inşaat sektöründe büyük bir işsiz
lik olmuştur. Bunları giderme yerine birtakım 
palyotif tedbirlerle karşı karşıya kalmamız, 
mevcut derdi bir kat daha artıracaktır. 

Kanunda istisnaların daraltılmış olması 
büyük bir hata olmuştur. Âdeta eski kanu
nu arar duruma gelmiş bulunuyoruz. Küçük 
arazi sahibinin bu istisnalardan istifade etti
rilmemesi, büyük ölçüde haksızlıktır. Hele köy
lünün bu formaliteler altından nasıl çıkabile
ceğini ben şahsan tahmin edemiyorum. Muh
tarlıklara bazı yetkiler verilmiştir. Arazi sa
hipleri muhtarlara beyanda bulunacaktır, ta
biî bu beyanı açık olacaktır, herkes birbiri
nin durumunu görecektir. Bu sefer köylerde 
bir ihbar mekanizması başlayıp gidecektir. 
Bu kanun, bu haliyle Personel Kanununun 
Türk millî hayatına getirdiği huzursuzluğun 
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belki kat kat fazlasını getirecektir. Temenni 
etmiyorum; ama bir gün bu kanun yüzün
den de birçok hadiselerle karşı karşıya kala
bileceğimizi biran için düşünmekteyim. 

Bugün için binalardan, inşaata başlarken 
vergi, satarken Değer Artış Vergisi, inşaatı 
bitirirken ayrıca iskân Vergisi, bilmem Vera
set İntikal Vergisi gibi vergiler alacağız. Hu
lâsa, bir zamanlar kullanılan tâbiri tekrar edi
yorum; «Bir koyundan beş, altı post çıka
rıyoruz» ve ondan sonra da mülkiyet hak
kına saygılı olmanın edebiyatını yapıyoruz. 

Maddelerin müzakereleri sırasında birtakım 
tekliflerimiz olacaktır. Sözlerimin başında da 
arz ettiğim gibi, bu kanunu mümkün olduğu 
kadar - çünkü esası bozuk, o bakımdan müm
kün olduğu kadar diyorum - daha âdil bir 
hale getirmek için grub olarak gayret sarfede-
ceğiz. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19.30. Çalışma programına göre çalışmanın 

1. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
tohumluk buğday ve gübre fiyatlarında yeni 
bir fiyat tespiti yapılmasına dair soru önergesi 
ve Başbakan Nihat Erim'in yazık cevabı. 
(7/739) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygı ile rica ederim. 

29 . 10 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. Harman mevsiminde banka ve muhtelif 
borçlarını kapatabilmek için buğday mahsulünü 
75 - 95 kuruş arasında değerlendirebilen çiftçimi-

sonuçlanması için gerekli saat gelmiş bulun
maktadır. 

Şimdi, yapılan iki açık oylama sonucunu 
takdim ediyorum. 

Denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunların 
altındaki topraklara nükleer silâhların ve di
ğer kitle imha silâhlarının yerleştirilmesinin 
yasaklanmasına dair Andlaşmanm onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 227 mil
letvekili katılmış; 225 kabul, 2 çekinser oy 
çıkmıştır; sıra sayısı 497'de mevcut bu kanun 
tasansı Meclisimizce kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Malî Denge Vergisi kanunu tasarısının 
yapılan açık oylamasına 124 milletvekili katıl
mıştır; 103 kabul, 19 ret, 2 çekinser oy çık
mıştır; sıra sayısı 474'de kayıtlı bu tasarı 
gelecek birleşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

Saat 19.30'a gelmiş bulunduğu ciheti© 7 
Nisan 1972 Cuma günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma iSaati : 19.33 

Z9 ekimi için ihtiyacı olan tohumluk buğdayı 
145 - 148 - 151 kuruşa verilmektedir. Satışı ile 
alışı arasında yarı yarıya bir fark gören çiftçi
miz haklı olarak şikâyetçidir. 

2. Gübrenin değerine ve önemine inanmış 
olan çiftçimiz T. K. K. veya Z. D. Kurumuna 
müracatlarında, gübre fiyatlarının hayli yük
sek olmasına rağmen, alacakları gübre tu-
tarınmda yarısı peşin olarak istenmekte, borç
larını harman zamanı tasfiye eden çiftçi
miz, istenen peşin parayı temin edememek

l e yine haklı olarak yakınmaktadırlar. 

Gerek tohumluk buğday, gerekse gübre 
fiyatlarında yeniden bir fiyat tespiti ile kredi 
hususunda da ferahlatıcı bir açıklamayı sa-

VI. SOKULAR VE CEVAPLAE 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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hırsızlıkla bekleyen çiftçimiz için sayın Hü
kümetimizin görüşü nedir?. Her hangi Wr 
tedbir düşünülmekte midir?. 

T. 0. 
Başbakanlık 17.2.1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

.Say?. : 77 -129/1380 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 11 . 1971 tarih ve 7/739 - 4623 -

35555 sayılı yazınız. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un to

humluk buğday ve gübre fiyatlarına ilişkin 
29 . 10 , 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un to
humluk buğday ve gübre fiyatlarına ilişkin 
29 . 10 . 1071 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır 

1. — Islah edilmiş sertifikalı ve kontrollü 
tohumluk üretimi ile mahsul üretimi arasında 
üretim, bakım ve hazırlama safhalarında çok 
farklı harcama yapıldığı için, tohumluk fiyatı
nın mahsul fiyatından fazla olması tabiîdir. Ni
tekim diğer dünya memleketlerinde ıslah edil
miş sertifikalı tohumluk fiyatları mahsul fiya
tının 7 katma kadar çıkmakta ve bu fiyat üze
rinden çiftçilere satılmaktadır. 

Üretilen tohumluklar önce selektörlemeye ta
bi tutulmakta ve asgari % 10 fire vermekte ve 
bu suretle sönük, kırık, cılız daneler ayrılmak 
suretiyle % 90'm üzerinde çimlenme kabiliyeti 
bulunan tohumluklar sertifikalı tohumluk ola
rak çiftçiye verilmektedir. Yapılan araştırma
lara göre sertifikalı tohumluk ekilmesiyle üreti
min % 15'e kadar artacağı da düşünülürse, çift
çinin tohumluğa fazla para ödemesinin zararı
na olması bahis konusu değildir. Memleketimiz
de çiftçilerimizin malî durumları gözönüne alı
narak, daha ziyade Devlet Üretme Çiftliklerin
de üretilen tohumluklar için fiilen yapılan ve 
detayı ekte sunulan en düşük hazırlama harca
maları uygulanmak suretiyle, Toprak Mahsulle
ri Ofisi mahsul baş alım fiyatı üzerine sertifi
kalı 45 ve kontrolü de 40 kuruş tohumluk üre-
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tim ve hazırlama harcamaları eklenerek üretim 
merkezlerindeki ambalajlı tohumluk kilo fiyat
ları tespit edilmektedir. Tohumluk hazırlamak 
için detayı verilen bu harcamalardan her hangi 
bir kısıntı yapılması mümkün olmamaktadır. 

2. — T. O. Ziraat Bankasında, kimyevî güb
relerin tedarik ve dağıtım finansmanı ve çiftçi
ler için açılacak gübre kredisini karşılamak 
maksadı ile 1963 yılında teşkil edilmiş bulunan 
fon son defa 1,7 milyar TL. sına çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

Ancak, halen bu fonun 975 milyon TL. sı çift
çi, 580 milyon TL. dağıtımla görevli kuruluşlar 
üzerinde olduğundan, fondan sağlanabilecek im
kân 145 milyon TL. sına inmiş bulunmaktadır. 

Üretim artırılması gayesiyle çiftçüerimize da
ğıtılan gübrenin gerçek ihtiyaç sahibinin eline 
geçmesi ve aym zamanda bu konuya ayrılmış 
fonla daha fazla gübre dağıtımını sağlamak için, 
1971 yılı icra Planın 44 numaralı tedbirinde 
kredili olarak dağıtılan gübre bedellerinin 
% 25'e kadar peşin alınması öngörülmüştür. 

Bu konuda Tarım Bakanlığı ile T. O. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen 
7 . 7 . 1971 tarihli tohumluk Protokolunda 1971 
yılı sonbaharından itibaren kimyevî gübre kre
dilerinde uygulanacak peşinat nispetleri, bölge
lerin özellikleri ve çiftçilerin ödeme güçleri dik
kate alınarak, aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 

a) Doğu Anadolu çiftçileri için fosforlu ve 
azotlu gübre kredileri peşinattan muaf tutulmuş
tur. 

b) Orta ve Güney Doğu Anadolu çiftçileri 
için azotlu ve fosforlu gübreler ile diamonyum 
fosfat gübresinin 2 000 TL. sına kadar olan kj-
sım peşinattan muaf tutulmuş 2 000 TL. smdan 
fazla gübre alanların % 5 peşinat ödemesi ka
rarlaştırılmıştır. 

c) Polikültür ziraat yapan diğer bölge çift
çilerinden azotlu ve kompoze gübre kredilerin
den % 25, fosforlu gübre kredilerinden % 15 
peşinat alınacaktır. 

Protokolde bölgeler itibariyle peşinat oran
ları kabul edilirken küçük ve orta işletme sahibi 
çiftçiler korunmuş ve finansman imkânları da 
sağlanmıştır. Kimyevî gübre fiyatlarının tespi
tinde temel ürün buğday fiyatları esas alınmak-
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ta ve bu fiyatların ekonomik bir gübrelemeye 
imkân verecek seviyede tutulmasına gayret edil
mektedir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

1 Kg. tohumluk için yapılan en düşük masraf 
detayı 

Masrafın çeşidi 

Yetiştirici primi 
Çuval masrafı 
Etiket, ip kurşun v. s. 
Selektlörleme, ilaçlama 
Finansman faizi 
Kontrol muhafaza 
İndirme, bindirme 
Selektör altı farkı 
Dağıtıcı kuruluş masrafı 
Tarla muayene ve lâboratuvar ana
liz ücreti 

Miktarı 
Kg. Kr. 

10 
12 
0,5 
6,0 
4,0 
3,0 
2,5 
3,0 
3,5 

0,5 

Toplam 45,0 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, T. 
G. Ziraat Bankasının verdiği kredilere dair soru 
önergesi, ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Namı 
Talû'nun yazılı cevdbı. (7/813) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş

bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

ıCelâl Kargılı 

Köylüye tarım kredisi vermesi asıl görevi 
olan Ziraat Bankasından ticarî kredi alarak tüc
carlar da çok geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. 
Buna karşılık, ticaret bankalarımdan köylüler 
tarım kredisi almak olanaklarından yoksundur
lar. Bu durum karşısında, ya Ziraat Bankası 
ticarî kredi alanını terk ederek münhasıran ta
rım kredisi alanında ihtisaslaşmalıdır, ya da köy
lüler ticaret bankalarından tarım kredisi almak 
olanaklarına kavuşturulmalıdırlar. Bu konuda 
ne gibi çalışmalar yapılmakta ve ne gibi tedbir
lerin alınması düşünülmektedir? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
ŞuJbe remzi No. : 4 (140.2) 

Banka ve kredi 

21 . 3 . 1972 

Konu : İçel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 3.1.1972 

tarih ve 7/813 - 4964/37724 sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, T. C. Ziraat 
Bankasının verdiği kredilere dair ilgide kayıt
lı yazınız eki 25 . 12 . 1971 tarihli soru önerge
si, Sayın Başbakan adına Bakanlığımca cevap
landırılması tensibedildiğinden mezkûr önerge
de sorulan hususlar hakkında hazırlanan not 
ilişikte takdim kılınmıştır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakam 

ONTaim Talû 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın T. C. 
Ziraat Bankasınca verilen kredilerle ilgili ola
rak Saym Başbakana yönelttiği 26 . 12 . 1971 

tarihli yazılı soru önergesi cevabı 

Malumları olduğu üzere, 3202 sayılı T. C. 
Ziraat Bankası Kanununun 1 nci maddesinde 
«....faaliyetini ziraî saihada teksif etmekle be-
raJber bu kanuna ve bu kanuna istinaden yapı
lacak nizamnameye uygun diğer her nev'i ban
ka muamelelerini de yapabilmek üzere T. C. 
Ziraat Bankası adı ile bir banka tesis olunmuş
tur » hükmü mevcudolup aynı kanunun 21 
nci maddesinin 4-12 nci fıkralanmida da diğer 
(banka işlemleri arasında ticarî kredi işlemleri 
de belirtilmiş bulunmaktadır. Adı geçen banka
ca da bu cevazdan istifade edilerek ziraî sektö
re tahsisi mümkün bütün kaynak ve imkânları 
hu sektörün kredi ihtiyaçlarına tevcih olun
makta, millî ekonomi icaplarına ve plan hedef
lerine uygun olarak ziraî yatırım, işletme, sü
rüm - satış gibi ziraî kalkınmaya ve istihsal ar
tırmaya, kıymetlendirmeye matuf iş sahalarına 
mümkün olan plasman tahsisleri yapılmakta; 
ziraî sektöre tahsisi mümkün bulunmayan kay
nak ve imkânları ile millî mahsûl ve maddelerim 
iç ve dış piyasalarda kıymetlendirilmesine ma-
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tuf ziraî sektöre yardım teşebbüs ve faaliyetle
rin kredilenmesine öncelik tanınmak kaydiyle 
her türlü resmî ve ticarî kredi işlemlerine yer 
verilmektedir. 

Ticarî krediler için tahsis olunan banka kay
nakları; seyyaliyet ve karakterleri itibariyle zi
raî kredi tahsisine imkân bulunmayan ve vasa
ti istismar müddetleri pek kısa olan ticarî fon
lar, alacaklı carî hesaplar, vadesiz tasarruf san
dığı mevduatı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası reeskont ve avans imkânlarından ibaret
tir. Banka bu kredilerle millî mahsûl ve madde
lerin iç ve dış piyasalarda kıymetlendirilmesine, 
sürüm ve satışının teminine matuf ticarî hare
ket ve faaliyetlerin ve ziraî sanat teşebbüsleri
nin desteklenmesine, kanunî icaplar veya Dev
letçe verilen görevler dolayısiyle Devlet daire 
ve müesseseleri ile iktisadî Devlet Teşekkülleri
nin zaman zaman zuhur eden finansman ihti
yaçlarının karşılanmasına çalışmaktadır. 

Diğer taraftan, banka bu faaliyetleri ile zi
raî konularda kullanılması mümkün olmayan 
kaynaklarını değerlendirmekte ve rantabilitesi 
düşük kredilerdeki zararlarını telâfi etmekte, 
mevduat celbindeki önemi dolayısiyle ticarî 
kredi aynı zamanda da ziraî krediye muhassas 
kaynaklann takviyesinde önemli derecede etkili 
bir faktör olmaktadır. 

Bu arada diğer bankaların teşkilâtının mev-
cudolmadığı 303 T. C. Ziraat Bankası Şubesinin 
bulunduğu mahallerdeki ticaretin gerektirdiği 
finansman ihtiyacının sadece bu bankaca karşı
lanmakta olduğunu da belirtmek icabeder. 

Bankanın her yıl Krediler Yüksek Nazım He
yetinin de tasvibinden geçirilen çalışma ve plas
man programlarında, 1965 yılından bu yana mu
hammen serbest kaynak ve imkânlarının ziraî ve 
ticarî sektöre tahsis yüzdeleri aşağıdaki tablo
da gösterilmiştir. 

Resmî ve 
Ziraî sektör ticarî sektör 

% 

63,6 
65,5 
67,4 
71,5 
72,8 
75,1 
79,8 

% 

34,4 
32,3 
29,8 
25,3 
21,9 
20,8 
16,7 

Yukardaki tablodan da açıkça anlaşılacağı üze
re, resmî ve ticarî kredilerin bankanın serbest 
kaynak ve imkânları içindeki nispî önemi yıllar 
itibariyle devamlı surette azalan bir seyir taki-
betmiş, buna mukabil ziraî kredilerin payı ise 
artmıştır. 

1971 yılı çalışma ve plasman pro'gramında 
özel teşebbüslere ayrılan 1 596 000 000 liranın 
375 000 000 liralık kısmının kaynağı reeskont, 
84 448 000 liralık kısmın kaynağı ise çeşitli 
ticarî fonlar olup bunlar dışında kalan 
1 136 552 000 liralık bakiyenin kaynağı yu
karda arz edilen ve istismar müddetlerinin kı
salığı itibariyle ziraî kredide kullanılması müm
kün bulunmayan alacaklı carî hesaplar ile va
desiz tasarruf sandığı mevduatının cüz'i bir kıs
mı (% 22,6) teşkil etmektedir 459 448 000 lira 
tutarındaki reeskont ve ticarî fonların ticarî 
kredi konusu dışında kullanılmaları imkânı 
olmadığı gibi (reeskont, Merkez Bankasınca 
kendilerine kredi tespit edilmiş firmaların fi-
ransmanı gayesiyle sağlandığından, keza ticarî 
fonların da fonu veren kuruluşça tahsis gayesi 
belirtilmiş bulunduğundan) vadesiz resmî daire
ler, vadesiz bankalar mevduatı ile vadesiz ti
cari mevduattan teşekkül eden ve adı geçen 
daire, müessese ve işletmelerin çok seyyal bir 
karakter arz eden ve her an çekilmesi muhte
mel ciro paralarını ihtiva eden alacaklı carî he
saplarla vasati istismar müddeti çok kısa olan 
vadesiz tasarruf sandığı mevduatının tamamının 
ziraî sektöre tahsisi de bir mevduat bankası 
hüviyetinde bulunan teşekkülün taahhütlerini 
ifa edememesi tehlikesine maruz kalabilmesi ih
timali karşısında ve bankacılık tekniği yönün
den mümkün bulunmamaktadır. 

Nitekim, bankanın 1972 çalışma dönemine 
mesnet teşkil eden, 

17 108 547 969 lirası (% 95,3) yabancı kay
nak ve imkânlarının; 

846 653 505 lirası (% 4,7) öz kaynaklar
dan, 

17 108 548 969 lirası (% 95,3) yabancı kay
nak ve imkânlardan mürek
keptir. 

Yukarda açıklanan durumdan da anlaşıla
cağı üzere kaynak ve imkânlarının % 95,3 ya
bancı kaynak ve imkânlardan oluşan bankanın 
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'bu kaynaklarının tamamını ziraî kredilere tah
sis etmesi teknik olarak imkânsızdır. 

Ayrıca olanakları ölçüsünde Eg'ebank, Şeker-
bank, Türkiye Bağcılar Bankası ve Türkiye Tü
tüncüler Bankası da ziraî kredi açmaktadır. 

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun 40 ncı maddesi gereğince, 
bankalamı Merkez Bankası nezdinde tesis et
tikleri mevduat munzam karşılıklarının % 20'si 
T. C. Ziraat Bankası ziraî finansmanlarına tah
sis edilmiş olup bu suretle Ziraat Bankası dı
şındaki bankalarında ziraî krediye katkıları sağ
lanmış bulunmaktadır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'uın, yurt 

dışında çalışmakta olan Türk doktorlarının Tür
kiye'ye getirilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair soru önergesi, ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı cevabı (7/815) 

25 . 12 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Yurt dışında çalışmakta olan Türk doktorla
rının yurda getirilmesi için ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 14 . 3 . 1972 

Bakanlığı 
Bakan 

478 
Konu : içel Milletvekili Celâl 
Katfgılı'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
% i : 3 . 1 . 1972 tarih Kanunlar Müdürlüğü 

7/815 - 4966/37729 sayılı yazı. 
içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın

dan 25 Aralık 1972 tarihinde g&nderilen yazılı 
soru önergesine cevalbım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Dr. Cevdet Aykanl 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın yurt dışında 
çalışmakta olan hekimlere ait yazılı soru önerge

sine cevabım 
Yurt dışında bulunan hekimlerimizin yurdu

muza dönmesini temin için bunlara yeterli ma
lî imkânları sağlamak, dışarda elde ettikleri 
ibilgileri memleketimizde tatbik edecekleri orta
mı temin, edebilmek, yurt içinde ve kamu sek
töründe belirli bir süre hizmet görmeden yurt 
dışına gidilmesini önlemek, yurt içinde sosyal 
imkânlar sağlamak gibi alınacak başlıca tedbir
ler olarak görülmektedir. 

Şimdiye kadar sağlık hizmetlerinin sosyalleş-
tirilmesine ait (224) sosyalleştirme dışında mah
rumiyet yerlerinde çalışan hekimlere tazminat 
ödenmesi için (472), Full - Time hastanelerin
de çalışan hekimler için (641) ve serbest mes
lekte geçen sürenin (3/4) ünün sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirildiği sahada çalışanlarda ta
mamının hizmete geçmiş gibi kabul edilerek ter
lilerine sayılmasına ait (1243) sayılı kanunlar 
çıkartılmış ve yürürlüğe girmiş olmasına rağ
men; bunlardan 224, 472 ve 641 sayılı kanunlar
la sağlanan ödemeler 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ile yeni şekle sokulmuş 1243 sayılı 
Kanuna göre dışarda geçen süre Emekli Sandı
ğına borçlandırılarak hak kaydedildiğinden, 
maaşlarından büyük bir kısmının Emekli Sandı
ğına kesilmesi nedeni ile Bakanlığımıza geçme 
taleplerinde bir artma olmamıştır. 

Birinci paragrafta belirtilen görüşlerin reali-
ze edilmesi için çareler aranmaktadır. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

-_ Bakanı 

i. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, tu
rizmde israflı yatırımlardan kaçınılması için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru öner
gesi, ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol AkeaV-
m yazılı cevabı (7/834) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm ve Tanıt
ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 
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Turizmde israfil yatırımlardan kaçınarak, 
bugün ancak birkaç ay kullanılan ve yılın büyük 
kısmında boş kalan tesislerin daha yüksek kapa
siteyle kullanılması konusunda Bakanlığınızca 
ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmektedir 

T. C. 
Turizm ve Çalışma Bakanlığı 14 . 3 . 1972 

Hukuk Müşavirliği 
XIV - 135 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19 . 1 . 1972 gün ve 7/834-5037/38309 

sayılı yazı. 
Turizmde israfil yatırımlardan kaçınılması 

için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair içel 
Milletvekili Celâl Kargılı tarafından verilen so
ru önergesine cevap teşkil eden bilginin ilişik
te sunulduğunu arz ederim. 

Erol Akça'l 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

«Turizm ısraflı yatırımlardan kaçınarak bu
gün ancak birkaç ay kullanılan ve yılın büyük 
kısmımda boş kalan tesislerin daha yüksek kapa
siteyle kullanılması konusunda Bakanlığımızca 
ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmektedir» 
sorusunu yönelten Sayın Celâl Kargılı'nın söz 
konusu sorusuna iki bölüm dahilinde cevap ver
mek gerekmekte dıir, 

1. — Turizm yatırımlarında israfın önlenme
si, 

2. — Turistik tesislerde doluluk oranının ar
tırılması. 

Turizm yatırımlarında israfın önlenmesi : 
Turizm yatırımlarında israfın önlenmesi, di

ğer bir ifadeyle turistik yatırımlardan daha 
yüksek millî hasıla temin edilmesi tedbirleri şu 
anakonular içinde ele alınmaktadır. 

a) Turistik tesislerin, tarih, tabiat, iklim, 
ideniz, folklor gibi turistik çekicilik unsurlarıy-
le altyapı, nüfus ve ulaşım olanakları ^ibi eko
nomik ve sosyal enfrastrüktür unsurlarının 
ağırlık kazandığı ve turistik yatırımların opti
mum fayda temin ettikleri turistik öncelik böl
geleri ile öncelik merkezlerinde yoğunlaşması 
Bakanlığımızın yatırımlar alanındaki politika
sının esasını teşkil etmektedir. 

b) Yatırımların, belli büyüklükte ve cins 
ve sınıfta olması temin edilmek istenmektedir. 

_ Kitle turizminin ihtiyaçlarına cevap verecek 

şekil ve kapasitedeki konaklama tesislerinin, 
turizm öncelik bölgelerinde teksif edilmesi, hem 
pazarlama olanaklarını artıracak, işletme ve ta
nıtma masraflarını azaltacak, hem de daha ge
niş bir turist piyasasına hitabetine imkânlarını 
verecektir. 

c) Turistik konaklama yatırımlarının, en
frastrüktür denilen su, kanalizasyon, elektrik ve 
yol gibi temel altyapı tesislerinin kamu kuru
luşlarınca ikmal edildiği veya ikmal edileceği 
yörelere kanaMze edilmesi teşvik edilmektedir. 
Bu bölgelere yapılacak konaklama tesis yatı
rımlarının maliyetleri düşeceği gibi bu potan
siyel ile daha kaliteli bir hizmet arz etmek ola
nağını bulacaklardır. 

d) Konaklama yatırımlarının büyük yer
leşme yöreleri ile sıkı işbirliği temin edilebile
cek yörelerde kurulması planlanmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında meselâ istanbul'da mevcut 
veya yaratılmakta olan konaklama (tesislerinin 
verimliliği bu yörenin Uludağ ve Avrupa bağın
tısının kurulmasına, Eğe bölgesi yatırımlarının 
verimliliği ise, bu bölgenin İzmir ve Akdeniz ve 
Avrupa ülkeleriyle sıkı rabıtasının kurulmasına 
bağlı olduğu iddia edilecektir. Ayrıca, özellikle 
Ege bölgesinin dış turizm piyasasına açılması, 
karayolu ulaşım mihraklarının dışına düşen bu 
yörenûn dış ülkelerle çok sıkı bir hava ulaşım 
köprüsü kurmasına bağlı bulunmaktadır. 

e) Nihayet şu hususu da belirtmek gere
kir ki, bakanlık olarak turistik konaklama ya
tırımlarının, <turistik fiziksel planları yapılmış 
yörelere kaydırılması ve yaitırım projelerinde 
rantabilite ve fizibilite hesap ve tahminlerinin 
behemahal yer aldığının araştırılması düşünül
mektedir. Bu etütler neticesinde tesisin, lüks ol
ması icabediyorsa lüks tesis yapımına, daha dü
şük kalitede bir tesis yapımı gerekiyorsa düşük 
sınıflı tesis yapımına gidileceği tabiîdir. 

f) Dünya turizm piyasasının ve ıkaılkınnıa 
planlarımızın temel İlkesine uygun olarak kitle 
turizmine dönük tesislerin teşvik veya doğru
dan doğruya inşası temel yatırım ilkemiz oldu
ğuna göre, ortaya çıkacak, öncelik merkezlerin
de teksif edilecek tesislerin Türk lirası olarak 
değerlerinin mutlaka basit, fakat, pazarHana-
mayan tesislere nazaran yüksek olacağı da bir 
gerçektir. 

Turistik tesislerde doluluk oranlarmm artı-
I rılması : 
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Kurulacak tesisler, yukarda anahatlarmı ver
diğimiz kriterlere uygun olarak gerçekleştiril
dikleri takdirde, rantaibl işletmeler halimde da
ha fazla geceleme oranı ve gelir sağlayacaklar
dır. 

Halen kurulmuş bulunan turistik konakla
ma tesislerinin doluluk oranları id'dda edildiği 
gibi düşük değildir, öte yandan bu gibi tesis
ler mahiyetleri sebebiyle zaten yılın belli ayla
rında faaliyette bulunmak üzere kurulmakta
dır. Büyük yerleşme yerlerindeki tesisler ise, 
aktif turizm aylarında daha keşif olmak üzere 
bütün yıl boyunca faaliyette bulunmaktadırkr. 

Ayrıca, şu hususu da belirtmek gerekir ki, 
Türkiye'de turistik konaklama. teslislerinin do
luluk oranları turizm alanında ileri gitmiş ül
kelerle dahi kıyaslandığında hiç de düşük nis
pette değiMıir. 
Ülkeler Doluluk oranları 

Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Finlandiya 
Macaristan 
İsrail 
italya 
Portekiz 
isveç 
İsviçre 
ingiltere 
Yugoslavya 
Türkiye 

1968 (%) 

43,0 
36.0 
68.9 
— 
eo.ı 
46.9 
58.2 
34.5 
43.1 
43.7 
43.0 
50.0 
48.5 
— 

1969 (%) 

47.0 
41.1 
70.7 
39.5 
63.6 
49.1 
49.4 
35,5 
46.2 
— 
44,0 
— 
41.6 
45.0 

Not : Türkiye imn oran OCDE, diğerleri 
W OTO hamtların dan alınmıştır. 

Ayrıca, özellikle İstanbul ve İzmir gibi bü
yük yerleşme ve turizm merkezlerinde aktif tu
rizm aylarında bazı turistik tesislerde dolu
luk oranı % lÛO'e varmaktadır. Bu hususu te-
yideden ve Bakanlığımız uzman denetçilerinin 
denetlemeleri sonucu elde edilen doluluk oran
ları bir liste halinde ekte sunulmuştur. 

(Burada üzerinde durulması gereken bir 
noktayı da belirtmek zarureti vardır. Doluluk 
oranlan, yatak sayısı ile birlikte ele alınması ge

reken bir konudur. Türkiye'de ve bazı Balkan 
devletlerinde doluluk oranlarının yüksek ol
masının bir diğer sebe'bi yatak sayısının azlı
ğıdır. Turistik konaklama tesisi ve dolayısiy-
le yatak sayısı az olunca ve yatak sayısında
ki artış oranı turist artış oranını takibede-
rneyinee doluluk oranı artmış görünecektir. 
(Bu bir bakıma aktif turizm aylarmda yani en 
fazla döviz temin edilecek aylarda büyük bir 
turist kitlesinin yer bulamaması anlamını da 
taşımakta ve kitle turizminin organizasyonlar 
içinde mütalâası gerektiğine göre büyük çap
ta potansiyel turistin memlekete getirileme
mesi neticesini de doğurmaktadır. 

(Bir ülkede optimal yatak sayısının 1 000'de 
15 ilâ 25 arasında olması gerekmektedir. Di
ğer bir ifadeyle nüfusun her 1 000 kişisine 15 
ilâ 25 yatak düşmesi lâzımıgeldiği hesaplan
maktadır. 

IBu konudaki mukayeseyi bir tablo aşağıda 
gösterilmektedir!:. 

Ülkeler 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslavakya 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
(Macaristan 
İtalya 
Lüksenburg 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Romanya 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Yugoslavya 
ingiltere 
Hindistan 
Türkiye 

(Binde) 

64,3 
10.6 

7.8 
3.7 

10.8 
5.3 

15.0 
13.7 
2.5 

24.4 
49.7 
23.0 
21.2 

7.5 
2.7 

14.3 
12.0 
41.0 
7.6 

13.8 
12.3 
5.0 

Yukardaki tablo, Türkiye'nin konaklama te
sis ve yatak sayısı itibariyle ne kdar geri du
rumda olduğunu göstermektedir. Yukarda gös-
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terilen 1 OÛO'de 5 nispetinde turistik belgeli 
olmayan 160 000 civarındaki yatak sayısı hesa
ba dâhil edilerek bulunmuştur. Oysa, bugün 
sayısı sadece 31 235 olan turistik belgeli ya
tak sayısı dikkate alınarak hesaplama yapılır
sa bulunacak nispet 1 OOO'de l'in altında kal
maktadır. 

Yukarda belirtilen hususlar, Türkiye'de ko
naklama tesis sayısındaki düşüklük nedeniyle, 
iddia edilenin aksine, doluluk oranlarının yük
sek olduğunu göstermektedir. 

1071 yılında Ankara, İstanbul bölgelerinde bu
lunan 37 tesisin % olarak doluş oranları ve orta

laması 
Ankara 

1. — Stad Oteli 
2. — Cihan 
3. — Kent Otel 
4. — Terminal Oteli 
5. — Marmara Oteli 
6. — Cimcime Otel 
7. — Bulduk Otel 

8. — Yeni Otel 

9. 
10. 

Barikan Otel 
Efes Otel 

11. — Paris Oteli 

49.58 
49 
79 
80 
42.15 
40 
35 

70 

60 
40 

60 

Yeni açıldı 
(1971'in son 

4 ayma 
aittir.) 

ortaklık ay
rıldığından 

(1971'in son 4 
ayına aittir.) 

Yeni açıldı 
(1971'in son 

2 ayma 
aittir.) 

Yeni açıldı 
(1971'in son 

9 ayına 
aittir.) 

1.2. — ömür Motel 
13. — Uzun Otel 
14. — Taç Otel 
15. — Mola Oteli 
16. — Büyük Ankara Oteli 
17. — Göne Otel 

40 
40 
60 
83 
63 
80 

18. 
19. 
20. 
21. 

— Yükseliş Oteli 
— Berlin Oteli 
— Gül Palas 
— İller Oteli 

İstanbul Bölgesi 

22. — Dilson Oteli 
23. — Pera Palas 
24. — Otel Eros 
25. — Otel İnka 
2ö. — Otel Artıç 
27. — Otel Çelik Palas 
28. — Kent Otel 
29. — Otel İmparator 
30. — Ada Palas Oteli 
31. _ Otel Tibel 
32. — Gönlü Ferah Oteli 
33. — Otel Diyar 
34. — Hotel Kent 
35. — Otel Terme 
36. — Otel Asya 
37. — Alayko Sapanca Mo

tel 

50 
55 
65 
70 

87 
95 
80 

100 
90 

80 
60 

100 
90 
80 
80 
80 
95 
40 
80 

80 

Yaz ayları 
» » 

Yaz ayları 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Bu 37 tesisin yüzdeleri ortalaması 
252 773 -4- 37 •= 68 317 yaz aylarına ait olan
lar hariç tutulur?! 147 873 + 22 = 67 215 ola
rak çıkmaktadır. 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçların Sosyal Sigorta
lar Kurumunca alınıp alınmadığına dair soru 
önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Vzuner'in 
yazılı cevabı. (7/862) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen hususların Çalışma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygıyle dilerim. 

Ankara Milletvekili 
Osman ISoğukpmar 

1. 1 . 11 . 1969 tarihinde işe yaramadığı, 
hatta sağlığa zararlı oldukları bilimsel yön-
dsn tespit edildiği için piyasada satışları ya
saklanan ilâçlardan ISosyal iSigortalar Kuru
munca satınalmarak Kurumun Sağlık kuruluş
larında kullanılan ilâç mevcut mudur? diye 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ile Çalışma 
Bakanından sormuştum. O tarihten bugüne ka
dar soruma bir cevap verilmemesinin sebebi 
nedir? 

— 527 — 



M. Meclisi B : 67 6 . 4 . 1972 O : 1 

2. Yine o günden bugüne kadar sağlık yö
nünden zararlı oldukları belirtilen bu ilâçların 
sigortalı işçilere verilmesine devam edilmiş 
midir? 

3. Fotoğrafı ekli ve halen Sosyal Sigor
talar Kurumunun sağlık kurumlarında mevcu-
doîup, piyasada bulunmayan ilâç sağlığa za
rarlı mıdır? (Bu ilâcın bir numunesi elimdedir 
ve gerektiğinde tahlili için bir sağlık teşekkü
lüne vermeye hazırım.) 

19 . 1 . 1972 
T. C. 

Çalışma Bakanlığı 4 . 3 . 1972 
Özel 

Sayı : 1522 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 Ocak 1972 günlü, 5091/39114 sa

yılı yazıları : 
Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, 

«sağlığa zararlı ilâçların^ Sosyal Sigortalar 
Kurumunca alınıp alınmadığına» ilişkin yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği soru öner
gesi; aşağıda ve sırayla cevaplandırılmıştır : 

1. Sayın soru sahibi, «işe yaramadığı, 
hatta sağlığa zararlı oldukları bilimsel yön
den saptandığı için, piyasada satışları yasak
lanan ilâçlardan, Sosyal Sigortalar Kurumun
ca satınalmarak, Kurumun sağlık kuruluşla
rında kullanılan ilâç olup olmadığını 1 Kasım 
1969 tarihinde sorduklarını, o günden bugüne 
değin sorularına cevap verilmediğini belirt
mekte, bunun nedeni» ni sormaktadırlar. 

Yaptırdığım incelemede, sözlü olarak ce
vaplandırılmasını istedikleri 1 Kasım 1969 ta
rihli soruları, Yüksek Başkanlıklarınca iki kez 
gündeme alınmış ise de sayın soru sahibinin 
hazır bulunmaması nedeniyle cevaplandırıl
ması olanağı kalmadığı anlaşılmıştır. O tarihte 
verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan 
«Not» dan iki örnek ekte sunulmuştur. 

2. ikinci soru, «o günden bugüne kadar 
sağhk yönünden zararlı oldukları belirtilen 
bu ilâçların, sigortalı işçilere verilmesine de
vam edilip edilmediği» ne yöneliktir. 

Ekte sunulmuş bulunan ve yukarıda sözü 
geçen «Not» un incelenmesinden de anlaşıla
cağı gibi, bugüne değin, (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca gönderilmiş olan genel

gelerle satışı ve kullanılması yasaklandığı bil
dirilen müstahzar adlarının, vakit geçirilme
den, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisle
rine duyurulduğu, bu gibi ilâçlardan bulundu
ğu hallerde, tutanakla belgelendirilip kaldırıl
dığı, saptanmıştır. 

3. «Fotoğrafı ekli olduğu ve halen Sos
yal Sigortalar Kurumunda bulunduğu fakat pi-

f yasada bulunmadığı belirtilen bir lâcm sağlığa 
zararlı olup olmadığı» da sorulmaktadır. 

Söz konusu edilen ilâcın fotoğrafının soru 
önergesine eklenmediği görülmüştür. Adını 
bildirdikleri takdirde gerekli bilginin sunula
cağını arz ederim. 

iSaygılarımla. 
Çalışma Bakanı 
Alı Rıza Uzuner 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, 
Millet Meclisi Başkanlığına, Sayın Çalışma Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırmak 
kaydıyle vermiş olduğu ilâç sorusu ile alâkalı 
sözlü sorusu üzerine hazırlanan not. 

Sözlü soruda 2 madde halinde zikri geçen 
hususlar yine 2 madde halinde cevaplandırıl
mıştır. 

1. Tedavide kullanılan ilâçlar ruhsata tabi
dir. Memleketimizde ilâçların ruhsat işlemleri 
25 . 6 . 1928 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 
1262 sayılı ispençiyarive Tıbbî Müstahzarlar 
Kanunu ile mezkûr kanuna daha sonra 1557, 
3940, 4348 ve 6243 sayılı kanunlarla yapılmış 
olan ilâve ve değişiklikler göz önüne alınarak 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 

Tatbikatta mezkûr bakanlık her hangi bir 
müstahzara ruhsat vermeden önce., talepleri 
«Müstahzar Tetkik Komisyonu» namı altında 
çeşitli kurum temsilcilerinden müteşekkil ilmî 
hüviyeti haiz bir komisyonda incelettirilmekte 
ve bu komisyonun mütalâasına göre işlem yap
maktadır. 

Bir ilâç için ruhsat alınması ve piyasaya çı
karılması gerekli bu dönemde o ilâcın formülü
ne ve farmasi tekniğine uygunluğu Refik Say
dam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde muhtelif 
metotlarla yapılan tahlillerle tespit edilir. 

Yapılan tahlil neticesi uygunluğu sabit olan 
J ilâç için ruhsat verilir ve bu ilâç imal edilir. 
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Bu şartlarla piyasaya arz edilen ilâçlar, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
madde 5 nci fıkrasında öngörülen kurul tarafın
dan yeniden bir seçime tabi tutularak, ayaktan 
tedavi edilecek sigortalılara kurum hekimleri 
tarafından yazılacak ilâçlar listesi meydana ge
lir. Daha açık bir deyimle bu liste kurum sağlık 
tesislerince mubayaa edilecek ilâç listesidir. 

Piyasada geçerli müstahzar ilâçların kalite 
kontrolü 1262 sayılı Kanunun 10, 18, 19 Ex : 1, 
Ex : 2, Ex : 3 ncü maddelerine göre icra edil
mektedir. ilâçların kalite kontrolü genellikle 
imal eden kuruluşlarca yapıldığı gibi Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı da kalite kontrolunda 
sorumlu ve yetkilidir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan yaptırılan tahlil ve tetkikler neitcesinde 
formüllerine ve farmasi tekniğine uygun olarak 
imal edilmedikleri sabit olan ilâçlar için vali
liklere bir tamim gönderilmekte ve bu tamimle; 
illeri dahilindeki eczanelerde, ecza depolarında, 
ecza dolaplarında ve bütün sağlık müessesele
rinde arama yaptırılarak âmilleri hakkında ka
nunî takibat neticeleninceye kadar mevcutları
nın satıştan men'i ile mühür altında muhafaza
larının temini istenmektedir. 

Gönderilen tamimde yapılacak arama işine 
sağlık müesseseleri de ithal edilmekte olduğun
dan kurumumuz sağlık tesisi eczanelerindeki 
ilâçlar için de bu aramada formüllerine veya 
farmasi tekniğine uygun olmayan veya zararlı 
olduğu tespit edilmiş bulunan ilâçların mevcu
diyeti halinde bu ilâçların mühür altında muha
fazaları cihetine gidileceği ve bunların kullanı
lamayacağı tabiîdir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan 1969 yılı içinde yaptırılan tahlil ve tetkik
ler neticesinde formüllerine ve farmasi tekniği
ne uygun olarak imal edilmedikleri tespit edilip 
valiliklere toplattırılması tamimle bildirilen ilâç
lar : 

a) Cal cibrom Vifor : 6 amp. 6207202 seri 
numaralı, 

b) Serum Glikoze : 10 cc, Haver Lâboratu-
varı 68226 seri numaralı, 

c) Cubaine Amp. 1/4 mgr. Haver Lâbora-
tuvarı 30083 seri numaralı, 

d) Sulfovül San övül : San Lâboratuvarı, 
e) Morrutan Sirop : Gürsoy Lâboratuvarı 

68/40 seri numaralı, 

C . 4 . 1972 O : 1 

f) Adrenalin Amp. 1 mgr. ve 1/4 mgr. Sar-
per Lâboratuvarı, 16 ve 205 seri numaralı, 

g) Serum fizikolojik : 5 cc. Sarper Lâbo-
ratuvaır, 

h) Cal cibrom Vifor : Amp. Filiz Lâbora
tuvarı 8 H 22 seri numaralı, 

i) Serum Fizikolojik : 25 cc. Haver Lâbo
ratuvarı 316 - 36 seri numaralı, 

Serum Fizikolojik : 10 cc. Haver Lâbo
ratuvarı, 

Serum Glycose : isoteknik 10 cc. Haver 
Lâboratuvarı 31325 seri numaralı, 

Serum Glycose : Hypertonik % 0,30 luk 
Haver Lâboratuvarı 68249 seri numaralı, 

j) Iberol Sirop - Abbott Üniversal X 822 -
13 8F 10 seri numaralı, 

k) Devon Ampul : iltaş Sanayii ve Ticaret 
Anonim Şti, 

8 E 177 ve 8 F 194 Filiz Lâb. imal edi
len seri No. 1, 

8 B 073 Atabey Lâb. imal edilen seri 
No. 1, 

1) Folepar Sirop : Kemo İlâç Sanayii 67/18 
seri numaralı, 

m) Foliferrin Elixir : Haver Lâboratuvarı. 
den ibaret olup bu tamimler son aylarda ilâç 
sorunu ile alâkalı olarak gazetelerde intişar 
eden yazılar üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından elden alınmıştır. 

Yukarda zikri geçen ilâçlardan; 
a, b, c paragrafında yer alanlar 29 . 3 .1969 

tarih 1583 sayılı, 
d, e, f, g, h, i paragrafında yer alanlar 

26 . 8 . 1969 tarih 1605 sayılı, 
ı paragrafında yer alan 24 . 9 . 1969 tarih 

1609 sayılı, 
k, 1, m paragrafında yer alanlar ise 30.9.1969 

tarih 1610 sayılı, 
Muvakkat tamimlerleydi geçen Bakanlık 

tarafından valiliklere duyurulmuştur. Ek : 1 
Tamimler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı tarafından valiliklere gönderilmekte ve va
liliklerden bu ilâçların toplattırılarak satıştan 
men'i istenmektedir. 

Bu ilâçlardan ilâç listemizde Cal cibrom Vi
for, İberol Sirop, ve Devon Ampul ismen yer 
almaktadır. 

Valiliklerce tamimlerde zikri geçen ilâçlar 
tesislerimizden toplattırılmamış ise bilgi sahibi 
olamadıklarından hekimlerimiz tarafından ya-
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zılmış ve tesislerimizce reçeteler karşılığı bu 
ilâçların verilmiş olmaları mümkün görülmek
tedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan yapılan tamimlerden kuruma bilgi zımnın
da bir örnek gönderilmediği için eczanesi bulu
nan tesislerimiz ve hekimlerimiz bu mevzuda 
vaktinde uyarılamamıştır. 

Mevzu yaygın bir hale gelince Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına yazılan sureti ekli; 

a) 26 . 11 . 1969 tarih 626733 sayılı yazı
mızla bozuk ilâçlarla alâkalı olarak yapılan ta
mimlerden 1 örnek gönderilmesi, (Ek : 2) 

b) 27 . 11 . 1969 tarih 629016 sayılı yazı
mızla da kapatılan firma adları ile bu firmalara 
ait ilâçlardan tesislerimizde şayet mevcudoldu-
ğu takdirde bunların kullanılmalarında bir sa
kınca bulunup bulunmadığı hususlarının bildi
rilmesi, (Ek : 3) 

İstenmiştir. 
Ayrıca yine ekli 26 . 11 . 1969 tarih 1257 

sayılı genelge ile valiliklerce bozuk oldukların
dan mütevellit mühür altına alman ilâçların 
sureti katiyede kullanılmaması teşkilâtımıza 
duyurulmuş (Ek : 4) ve 26 . 11 . 1969 tarih 
627298 sayılı yazımızla kapatılan firmalardan 
ilâç mubayaası cihetine gidilmemesi istenmiştir. 
(Ek : 5) 

2. Piyasada bozuk ve tedavi hassası olma
yan ilâçların mevcudiyetine mütedair yaygın şi
kâyetlerle alâkalı olarak gerekli tedbirleri de 
tevessül olunmaktadır. Ezcümle; 

a) 506 sayılı Kanunun 123 ncü madde 5 nci 
fıkrasında öngörülen kurul tarafından hazırla
nan ilâç listesinde yer alan ilâçlardan seçim ya
parak mubayaa etmek üzere eczanesi bulunan 
her sağlık tesisimizde başhekim veya tevkil ede
ceği mütehassıs bir hekimin başkanlığında 6 
ayda bir değişmek kaydiyle ayrı ihtisas kolla
rından 3 mütehassıs hekim ve ünite eczacısının 
iştiraki ile bir ilâç mubayaa komisyonu kurul
maktadır. Bu suretle ruhsat işleminden tesis ec
zanemize bir ilâç girinceye kadar 3 kere eleme
ye tabi tutulmaktadır. 

b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta
rafından yaptırılan tahlil ve tetkik neticesi for
mülüne ve farmasi tekniğine uymadığı tespit 
edilip toplatırılması hususunda valiliklere ta
mim edilen ilâçlar için bilgi edinilmek ve liste 

! tanziminde dikkate alınmak üzere bu tamimler
den birer örnek kurum ilâç listesini tanzimle gö
revli kurul başkanlığına intikal ettirilmektedir. 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta
rafından yaptırılan tahlil neticesi kullanılması 
mahzurlu görülen ilâçların daha yakından ta
kibi ve bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesini te-
minen valiliklere gönderilen tamimlerden birer 
örneğinin Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne de sevk edilmesi istenmiş bulunmak
tadır. 

d) Bu gibi ilâçların sureti katiyede kulla
nılmaması için ve reçetelere ithal edilmemesi hu
susunda kurum sağlık tesislerine lüzumlu genel
ge yapılmıştır. 

e) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
yakın bir ilişki kurularak mezkûr bakanlıkça 
alman kararlar teşkilâta derhal duyurulmakta 
ve gerekli tedbirlere de tevessül edilmektedir. 
Ezcümle son olarak ilâç imal etmeleri adıgeçen 
bakanlıkça men edilen 24 firma adları ile bir
likte teşkilâta duyurulmuştur. 

f) İlâç fabrika ve lâboratuvarları ile yapı
lan anlaşmalarda bozuk ilâçların iadesi hükme 
bağlanmış olduğundan, bozuk oldukları tamimle 
duyurulacak ilâç bedellerinin tahsili cihetine gi
dilecektir. 

6. — İçel Milletvekili Celâl Keırgıh'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadarki, orman yan
gınlarına dair soru önergesi ve Orman Bakanı 
Selâhatl.in İnaV.m yazdı cevabı (7/SiVı)-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 19 . 1 . 1972 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

içel Milletvekili 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle kaç adet orman yangını olmuştur? Bu 
yangınlarda yıllar itibariyle, ne miktar yapa
cak ve yakacak odun yanm-g "ir? Yanan bu 
odunların değer fiyatı nedir? Bu yangınlar do-
layısıyle ne miktar arazi ormansızlaşmıştır? 
Yıllar itibariyle hangi orman suçlarından ne 
miktar vatandaş adliyeye sevk edilmiştir? 
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T. C. 
Orman Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 19 . 2 .1972 
H. No. : I/B 

U. No. : 1745-48 

Konu : Celâl Kargılı'nın yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Md. ifa

deli 26'. 1 . 1972 gün ve 5094/38801 S. Y. 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 19 .1.1972 

tarihli yazılı soru önergesi ile ilgili olarak ha
zırlanmış bulunan cevabî muhtıranın iki nüsha
sı ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Prof, Dr. Selâhattin inal 

Orman Bakanı 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 19.1.1972 
tarihli yazılı soru önergesi ile ilgili cevabî 

muhtıra 

30 . 5 . 1937 tarihinde meriyete konulmuş 
bulunan 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile, Ziraat 
Vekâletine bağlı, hükmî şahsiyeti haiz ve mül
hak bütçe ile İdare olunan, Orman Umum Mü
dürlüğü kurulmuş ve 1 . 6 . 1937 tarihinden 
itibaren yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Ka
nunu ile de, ormanların idaresine ait bilcümle 
muamelât yeni esaslara bağlanmıştır. 

Bu nedenle, Orman Genel Müdürlüğünün 
müstakillen kuruluşundan önceki döneme ait 
süre için, istenilen bilgilerin verilmesi imkânı 
bulunamamıştır. 

Diğer taraftan, Orman Kanununa aykırı 
davranıştan sanık kimseler hakkında düzenle
nen tutanaklar C. savcılıklarına tevdi olunarak 
kamu davası açılmakta ve idaremizce müdahil 
sıfatiyle davalara iştirak edilmektedir. 

Ayrıca; gerektiği takdirde bir suçlu hakkın
da, mükerrer suç zabıt varakaları tanzim «dil
mekte, veya aynı suçlu için tazminat ve men'i 
müdahale davaları açılmaktadır. 

Bu bakımdan, yıllar itibariyle, işlenen suç 
miktarı üzerinden istatistikî malumat toplan
maktadır. 

Bu hususta önerge sahibine bir fikir vermek 
üzore, 1937-1970 yılları arasında, ormanlarda 
İşlsncn çeşitli suçlar hakkında, ayrı bir çizelge 
hazırlanarak i&şikte sunulmuştur. 

| Devlet ormanlarında, kasıtlı yangın çıkar-
I tılması sebeplerinin en başında, ormanlara vaki 

fiilî tecavüz, usulsüz otlatma, açma ve yerleşme 
olayları gelmektedir. Diğer bir değimle; yan
gın, kaçakçılık, tarla açma, yerleşme ve tısul-
süz hayvan otlatma gibi tahribat faktörlerinin 
daima birbiri ile bağlantısı mevcuttur. 

Hal böyle olunca; yalnız orman yangınları 
için bir ayrım yapılarak, ne miktar arazinin or
mansız hale geldiğinin rakamla ifadesi mümkün 
olmadığı cihetle, böyle bir değerlendirme yapıl
mamıştır. 

Yukarda arz edilen sebepler dikkate alına
rak, yazılı soru önergesine konu teşkil eden, or
man yangınları hakkında, talebedilen malumat 
ekli çizelgede gösterilmiştir. Bahse konu çizel
gede, 1937 senesi başlangıç alınmak suretiyle, 
yıllar itibariyle, şimdiye kadar vukua gelen 
yangın miktarı ile, yanan saha ve meydana ge
len zarar miktarı hakkında malumat verilmiş
tir. 

16 . 2 . 1972 
Süleyman Erol 

Şube I/B Müdürü 

NOT : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadı-
ğından, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti 
de soru sahibine verilmiştir. 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'mn, «Ata
türk Müzesi» adı altında bir müzenin kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakam İsmail Ar ar'm. 
yazdı cevabı (7/865) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
19 . 1 . 1972 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

Atatürk'e ait dağınık yerlerde bulunan eser, 
eşya, her türlü hâtıra ve dokümanın yapılacak 
büyük bir «Atatürk Müzesi» nde toplatılması 
düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise bu ko
nudaki çalışmalar ne safhadadır? 
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T. C. j 
Millî Eğitim Bakanlığı 16.2.1972 

Özel 
Sayı : 00076 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 26.1.1972 tarih ve 7/865-5095/38800 
sayılı yazılarınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, «Atatürk 
Müzesi» adı altında bir müzenin kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, «Atatürk 
Müzesi» adı altında bir müzenin kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız. 

Büyük Atatürk'ün anılarını taşıyan tarihî 
ev ve karargâhlar, bu anıları canlandıran eşya 
ve belgelerle birlikte birer müze olarak düzen
lenmiş ve Bakanlığımızca ziyarete açılmıştır. 
örneğin, son yıllarda Konya'daki Atatürk Evi 
kamulaştırılarak Atatürk Müzesi, Akşehir'deki 
Garp Cephesi Karargâhı ile Polatlı yakınların
daki Alagöz Sakarya Savaşları Karargâhı bina
ları birer müze olarak düzenlenmiş ve ziyarete 
açılmış, ayrıca Samsun'da ve Eskişehir'de birer 
Atatürk Müzesi kurulmuştur. 

Ankara'da, Bakanlığımıza bağlı olan ilk Tür
kiye Büyük Millet Meclisi binası ile Anıt - Ka-
bir'de Atatürk Müzesi açılmıştır. Anıt - Kabir'-
de Atatürk'ün şahsî kitaplarıyle de bir Atatürk 
Kütüphanesi kurulmuş, Atatürk'e ait tüm bel
gelerin Anıt - Kabir'de toplanması ve burada 
Atatürk'le ilgili bir dokümantasyon merkezi ku
rulması için çalışmalara başlanmıştır. Halen 
Atatürk'le İlgili yerli - yabancı tüm yayımlar ve 
belgeler toplanmakta, yeni arşivler kurulmak
tadır. 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargdı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de 
vukubulem tabii afetlere dair soru önergesi, re 
İmar ve İskân Bakam Serbvlenl; Bingöl'ü» ya- I 
zıh cevabı. (7/SGG) \ 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve iskân 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
19 . 1 . 1972 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle Türkiye kaç adet tabiî afete mâruz kal
mıştır, bu âfetler nerelerde vukubulmuş ve bu 
âfetlerde can ve mal kaybı ne olmuştur? 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 9.3.1972 

Sayı : 244 

Konu : Celâl Kargılı'nm yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 26 . 1 . 1972 

gün ve 7/866-5096/38799 sayılı yazı. 
İlgideki yazınızda, İçel Milletvekili Sayın 

Celâl Kargılı'nm yazılı soru önergesi ile soru
lan, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yıl
lar itibariyle Türkiye'de kaç adet tabiî afetin 
olduğu, bu afetlerin nerelerde vükubulduğu ve 
bu afetlerde can ve mal kaybının ne kadar ol
duğunun cevabı istenmektedir. 

Bakanlığımızın 1958 yılında fiilen kurulması 
ile âfetlerle ilgili hizmetlerde yürütülmeye baş
landığından, 1958 yılı öncesine ait herhangi bir 
kayıt bulunmamakta bu sebeple de daha önce 
olmuş tabiî afetlerle ilgili bilgiler çıkarılama-
maktadır. 

Ancak; Cumhuriyetin ilân tarihinden Ba
kanlığımızın kuruluşuna kadarki devrede sade
ce, depremlerle ilgili olarak çeşitli kaynaklar
dan bilgi toplanabilmiştir. 

Buna göre; Cumhuriyetin ilânından 1958 yı
lma kadar 55 yerde meydana gelen deprem so
nucu toplam olarak 49 613 kişi ölmüş, 123 124 
kişi yaralanmış, 316 407 bina yıkılmış, 8 795 
ağır hasar, 28 610 hafif hasar görmüştür. (Tab
lo : I) 

1958 - 1972 yılları arasında meydana gelen 
depremlerde 27 yerde, 4 636 kişi ölmüş, 4 471 
kişi yaralanmış, 54 994 bina yıkılmış, 5 600 ağır 
hasar, 16 168 hafif hasar görmüştür. (Tablo : II) 
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1958 - 1972 yılları arasında meydana gelen 
tabiî afetlerde de (depremler dahil) 1 466 yer
de, 4 702 kişi ölmüş, 4 471 yaralanmış, 119 885 
bina yıkık ve ağır, 16 168 bina hafif hasar gör
müştür. (Tablo : III) 

1923 - 1972 yılları arası meydana gelen tabiî 
afetlerde (depremler dahil) İ 521 yerde, 54 315 
kişi ölmüş, 127 595 kişi yaralanmış, 445 087 bi
na yıkık ve ağır, 44 778 bina da hafif hasar gör
müştür. (Tablo : IV) 

1958 - 1972 yılları arasında meydana gelen 
tabiî afetlerde ise (depremler hariç) 1 439 yer
de, 66 kişi ölmüş, 59 291 konut hasar görmüş
tür. (Tablo : V) 

Can ve mal kaybına sebebolan depremlerin, 
tarih, yer ve hasar durumları ile ilgili bilgi (tab
lo : VI) da sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Serbülent H. Bingöl 

imar ve iskân Bakanı 

NOT : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadı-
ğından, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti 
de soru sahibine verilmiştir. 

9. — îçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, kür
tajın serbest bırakılması için ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı ceva
bı (7/867) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 19 . 1 . 1972 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bütçe Plan Komisyonunda Bakanlığınızla il
gili görüşmeler yapılırken bir sorumuz üzerine 
verdiğiniz cevapta, kürtajın tıbbî ve sosyal ne
denlerle serbest bırakılmasına ait Bakanlıkta 
bazı çalışmaların mevcüdolduğunu belirtmişti
niz; Bu çalışmalar ne merkezde ve hangi saf
hadadır. Bakan olarak, kürtajın tıbbî ve sosyal 
nedenlerle serbest bırakılmasına ve bu neden
lerle vatandaşların devlet hastanelerinde ser
bestçe kürtaj yaptırmaları igörüşüne katılmakta 

mısınız? Bu görüşe katılmakta iseniz, bu husu
su gerçekleştirmek için ne gibi çalışmalarınız 
mevcuttur?.. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 21 . 3 . 1972 
Yardım Bakanlığı 

!Sayı : 0532 
Konu : içel Milletvekili Celâl Kar
güı'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 1 . 1972 tarih Kanunlar Müdür

lüğü : 7/867-5097/38798 sayılı yazı. 
îçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın kürtajın 

serbest bırakılması hakkındaki 19 . 1 . 1972 ta
rihinde vermiş olduğu yazılı soru önergesine ce
vabım ektedir. 

Arz ederim. 
'Saygılarımla. 

Sağlık ve ıSosyal Yardım Bakanı 
D. Cevdet Aykan 

İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın yazılı soru 
önergesine ait cevabım 

İSoru : Bütçe Plan Komisyonunda Bakanlı
ğınızla ilgili görüşmeler yapılırken bir sorumuz 
üzerine verdiğimiz cevapta, kürtajını tıbbî ve 
sosyal nedenlerle serbest bırakılmasına ait Ba
kanlıkta bazı çalışmaların mevcüdolduğunu be
lirtmiştiniz ; Bu çalışmalar ne merkezde ve han
gi safhadadır. Bakan olarak, kürtajın tıbbî ve 
sosyal nedenlerle serbest (bırakılmasına ve ıbu 
nedenlerle vatandaşların devlet hastanelerinde 
serbestçe kürtaj yaptırmaları görüşüne katıl
makta mısınız? Bu görüşe katşlmakta iseniz bu 
hususu gerçekleştirmek için ne gibi çalışmaları
nız mevcuttur? 

Cevap : Kürtajın tıbbî, sosyal ve moral ne
denlerini incelemek ve serbest bırakılıp bırakıl
mayacağına ait gereken ilmî görüşü saptamak 
amacıyle bakanlığımızda bir komisyon kurul
muştur. Bu komisyon üyeleri üniversitelerin 
ekonomi, hukuk, doğum ve kadın hastalıkları 
profesörleri ile Bakanlık yetkililerinden teşek
kül etmiştir. İlk toplantısını 27 . 12 . 1971 ta
rihinde yapan komisyon, bu toplantısında üye
lerin tamamının katıldığı bir görüşle kürtajın 
serbest bırakılması fikrini savunmuştur. Bu gö
rüşün ışığı altında bir alt komisyon kurularak 
çalışmalar teknik seviyede yürümektedir. 
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Alt Komisyon kendi aralarında müteaddit ] 
toplantılar yapmış ve 'Bakanlığa verilecek ni
haî raporun şeklini saptamıştır. Çok kısa bir 
süre içinde Bakanlığımıza verileceğini ümidetti-
ğimiz rapora göre konu değerlendirilecek ve 
buna göre Ceza Kanununda ve diğer mevzuatta 
gerekli değişiklikler için ayrıca çalışmalar ya
pılacaktır. 

Kürtaj konusundaki kişisel anlayışımı, sağ
lık dergisinin 1970 yılı 3-4 sayılarında yayınla
nan ve ilgili bölümünü ilişikte sunduğum ko
nuşmamdan anlayacağınızı umarım. 

Sağlık Bakanı olarak konuya şahsan eğil
mek imkânını bulamadım. Bakanlıkça görevlen
dirilen Komisyonun raporunu aldıktan sonra 
konuyu, diğer koruyucu sağlık hizmetlerimiz 
(aile planlaması - ana çocuk sağlığı) sosyal hiz
metlerimiz, yataklı tedavi (hizmetlerimiz ile olan 
ilgilerini de dikkate alarak değerlendireceğim. 

Kürtaj konusunun toplumumuzda ve yurt 
dışına giden kadın işçilerimizde ciddî bir sos
yal ve sağlık sorunu olduğu yönünde bilgiler 
mevcuttur. 

Kürtaj konusunun, fayda ve sakıncalarını 
dikkate alarak ve bu konuda toplumumuzda ya
pılabilecekleri de gerçekçi (bir tutumla değer
lendirerek makul bir zaman süresi içinde uy
gulamaya koyacağımızı ümidetmekteyim. 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Cevdet Aykan 

Sağlık ve ISosyal Yardım Bakanı Sayın Dr. 
Cevdet Aykan'm gebeliğe ait konuşmasının kür

tajla ilgili bölümü 

Gebeliğe son verme : 
'Gebeliğe, kişinin isteği üzerine son vermek, 

batı toplumlarında suç sayılmaktadır. Fakat, 
bazı tıbbî nedenlerle gebeliğe son verilebilmek
tedir. Tıbbî nedenleri değerlendirmede ve uy
gulamada toplumdan topluma değişmektedir. 

Genellikle, gebeliğe son verilmesi annenin 
sağlığı için zorunlu sayılırsa, kanunî sayılmak
tadır. Hangi pisikiyatrik durumların annenin 
sağlığı için ciddî bir tehlike olabileceği de tar
tışma konusudur. 

isveç'te, kanun (1946 tarihli) 4 nedenle ge
beliğe son verilmesine müsaade etmektedir. 
(5 - 6) : Tıbbî, Sosyal - Tıbbî Hıımanitarian 
(insanî) ve Eugenic. I 
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Sosyal tıbbî neden, gebelik, doğum veya 
'müstakbel çocuğun bakımı, annenin fizikî ve 
akıl sağlığını ileri derecede etkileyebilmesi 
ihtimali karşısında, gebeliğe son verilmesine 
cevaz vermektedir. 

Nisan 1967 de İngiltere'de yürürlüğe giren 
bu konudaki kanuna göre, gebeliğe son vermek 
için «gebeliğin, annenin veya gebe kadının aile
sinde mevcut çocukların fizikî ve akıl sağlığını 
tehlikeye koyması» gerekmektedir. (7-8). Ka
nuna göre (Madde 1-1), iki pratisyen hekimin, 
«iyi niyetle» verdiği rapor, gebeliğe son verile
bilmesi için yeterlidir. Gebeliğe son verildiğinin 
de ilgililere bildirilmesi gereklidir. (Madde 2 -
1 - b). Ayrıca kanun (Madde 1-4) acil durum
larda tek 'hekimin, ikinci bir hekimin mütalaa
sını almadan ve uygun Ibulduğu yerde gebeliğe 
son vermesine cevaz vermektedir. 

Bütün bu durumlarda hekimin, «iyi niyetle» 
hastanın faydasına hareket etmediğinin doğru
lanması şikâyet edene veya savcıya düşmekte
dir. 

Memleketimizde tıbbî nedenlerle gebeliğin 
sona erdirilmesinde kanunî dayanak T. Ceza 
Kanununun 49 ncu maddesinin 3 ncü bendi ve 
12 . 6 . 1937 tarih 6/18305 sayılı «Tüzük» tür. 

Ceza Kanununun 49 ncu maddesinin 3 ncü 
bendi bir genel hüküm halindedir. Buna göre 
«... Başkasını... başka türlü tahaffuz imkânı da 
olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden mu
hafaza etmek zaruretini bais olduğu mecburiye
tiyle ; 

İşlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez» 
1 . 4 . 1965 tarihli 557 numaralı «Nüfus 

Planlaması Hakkında Kanun» u «Tıbbî müda
hale yolu ile rahmin tahliyesini gerektiren has
talıklar» arasında saymaktadır. Tüzük'te başlık 
altında şu «ruh hastalıkları belirtilmektedir. 

Zekâ geriliği 
Kronik şizofreni 
Ağır psikoz maniak depressif 
Gebeliğe bağlı olan veya olmayan psikoz

lar 
Gebelik cinneti 
Paranoya... 
Tüzük bu hükümleriyle geniş bir hastalık 

grubunu gebelikte «ananın hayatını, sağlığını 
tehdidettiği veya edeceği haller» olarak kabul 
etmiştir. Bu hüküm ve bu hükümle ilişkin tü-
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zük hükümlerinin öngördüğü uygulama, bazı 
yönlerden tenkidedilebilir. 

Gebeliğe son verilmesiyle ilgili toplumdaki 
eğilimler ve çağın tıbbî düşüncelerini yansıtan 
ve toplumumuzdaki imkânlar için de işlemesi 
mümkün olan kuralların 'bulunması ve işletil
mesinde, şüphesiz hasta ve 'hekim yönünden 
açık faydalar mevcuttur. 

Gebeliğe, mevcut uygulamada, en çok psiki
yatrik nedenlerle son verilmektedir. (3). 

Reaktif ve endegenous depresyon en çok be
lirtilen psikiyatrik nedenlerdir. İstenmeyen ge
belik, bazen intihar teşebbüslerine kadar varan 
deprasyonlara sebebolmaktadır. Annenin ümit
siz ve ne yapacağını şaşırmış, acz içinde olduğu 
hallerde, gebeliğe son vermek için kuvvetli 
psikiyatrik nedenin var olduğu kabul edilmek
tedir. Depresyon, bazende gebelik süresinde 
kendiliğinden gelişmektedir. Bu durumda, ge
beliğe son vermek, depresyonu geçirmemekte
dir. 

Gebeliğin, obsessif belirtileri arttırdığı dü
şünüldüğü hallerde, gebeliğe son verilebilmek
tedir. 

Şizofreni ve zekâ geriliği de, bazı hallerde, 
gebeliğe son vermek için psikiyatrik gerekçe 
olmaktadır. -

Gebeliğe son verilmesi düşünülen anneler
den, akıl hekiminin düşüncesi alınmak için gön
derilenler genellikle şu tür hastalardır. 

1. Daha önceki gebeliğinde .akıl hastalığı 
geçirenler, 

2. Akıl hastalığı nedeniyle daha önce teda
vi görenler, 

3. Muayene edildiği anda psikiyatrik belir
tileri ve şikâyetleri olanlar, Psikiyatriste gön
derilen hastaların çoğunluğu bu gruptadır. 

Psikiyatrist, gebeliğe son verilmesi için ra
por vermeden bince hastanın tıbbî hikâyesini, 
baskılar karşısında tepkisini, ruhî ve fizikî du
rumunu mevcut ve yakın bir gelecek için muh
temel sasyo - ekonomik yaşantısını... dikkatle 
değerlendirme zorunluğundadır. Bütün bu fak
törler «iyi niyet içinde» dikkate alınarak, ge
beliğin annenin akıl sağlığına yapabileceği etki 
değerlendirilir ve gebeliğe son verilmesi veya 
verilmemesi yönünde bir karara ulaşılır. 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne katlar Türk va-

I tandaşltğtndan çıkarilanların adedine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm, ya
ri ılı eevabı (7/868) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 19 . 1 . 1972 

Saygılarımla. 
îçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Cumhuriyetin ilânından bu yana yıllar iti

bariyle, kaç adet Türk vatandaşı yurttaşlık
tan çıkarılmıştır? Bunlardan kaçı kendi arzu
suyla, kaçı hükümet kararıyle vatandaşlıktan 

I çıkarılmıştır?.. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 7 . 2 . 1972 

Nüfus İşleri Gn. Md. 
Şb. Md. : 3.73119/89-3/922 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 1 . 1972 gün ve Gn. Sekreterliği 

Kanunlar Md./5098/38797-7/868 sayılı yazıları. 
I İçal Bağımsız Milletvekili Celâl Kargılı'nın 

Yüksek Başkanlıklarına verdiği 19 . 1 . 1972 
tarihli soru önergesinde cevaplandırılmasını is
tediği, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Bakanlar Kurulu karariyle Türk vatandaşlığın
dan çıkartılan ve Türk vatandaşlığından çıkma
sına izin verilenlere ait liste ilişik olarak sunul-

I muştur. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 

I Açıklama 
1. 1929 yılından evvel vatandaşlığın kaybı 

ve vatandaşlığa ilişkin diğer işlemler Dışişleri 
Bakanlığında yürütüldüğünden arşivlerimizde 
bu yıllara ait bir doküman bulunamamış ve bu 
nedenlede bu yıllara ait bilgi verilememiştir. 

2. 1929 yılından zamanımıza kadar Türk 
vatandaşlığını kaybedenler yürürlükteki mev
zuata göre 2 kategoride gösterilmiştir : 

a) 24 . 7 . 1923 tarihinde yürürlüğe giren, 
Şeriat-i Mutebereyi haiz olmayan Osmanlı tebaa
sının Türk vatandaşlığından ıskatına dair 1041 
sayılı Kanun ve 1 . 1 . 1929 tarihinde yürür
lüğe giren 1312 sayılı Türk Vatandaşlık Ka-

I nunu. ile iskân Kanununun bazı maddelerinin 
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değiştirilmesine dair 18 . 11 . 1935 tarih ve 
2848 sayılı kanunlara göre, vatandaşlığımızdan 
iskat edilenler veya 1312 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesine göre izinle ayrılanlar listenin birin
ci kısmında gösterilmiştir. 

b) 22 . 5 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 
ve eski mevzuata göre, Devletler Hususi Huku
kundaki gelişmeler dikkate alınarak farklı hü
kümler getirmiş bulunan 403 sayılı Türk Va
tandaşlık Kanununa göre yapılan işlemler ikin
ci kısımda gösterilmiştir. 

Türk vatandaşlığından ıskat edilen 
1812 sayılı Kanunun 

7 nci mad. 9-10-11 nıad. 
göre izin göre ıskat 

Yılı verilenler edilenler 

1929 
1982 
1988 
1984 
19:35 
19:JG 
1987 
1988 
1989 
1940 
1941 
1942 
1948 
1944 
1945 
1946 

17 
48 
97 

40!) 
252 
208 
175 
855 
881 
228 
481 
957 
542 
162 
278 

Toplanı 

17 
48 
97 
409 
252 
208 
175 
855 
831 
228 
481 
957 
542 
162 
278 

Yekûn 4 530 4 530 

f 403 sayılı TVK. iskat müessesesini yeniden 
I düzenlemiş ve vatandaşlığın kaybı, vatandaşlık-
I tan çıkarma şeklinde ikili bir sistem getirilmiş-
| tir. 

Vatandaşlığın kaybı, vatandaşlıktan çıkar
maya göre; gerek nedenler ve gerekse hukukî 
sonuçlar bakımından tamamen farklı bulundu
ğundan listede de vatandaşlığı kaybettirilenler-
le, vatandaşlıktan çıkarılanlar ayrı ayrı göste
rilmiştir. Ancak şimdiye kadar sadece 1 kişi 
hakkında vatandaşlıktan çıkarma işlemi yapıl-

• mıştır. 

veya izinle ayrılanlara ait liste 

1041 sayılı 
Kanuna göre 
İskat edilen 

109 
255 
100 
295 
865 
298 
164 
850 
814 
215 
149 
242 
442 
220 

126 

2848 sayılı 
Kanuna göre 
iskat edilen 

85 
52 
129 

Genel 
Toplanı 

109 
272 
448 
892 
774 
550 
407 
577 
798 
546 
377 
723 

1 399 
762 
162 
399 

8 944 216 8 690 
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Türk vatandaşlığından ıskat edilen veya izinle ayrılanlara ait liste 
1312 sayılı Kanunun 

Yılı 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19(54 

7 ııci m a d. 
göre izin 
verilenler 

7 

9-10-11 mad. 
göre ıskat 
edilenler 

296 
130 
223 
165 
78 
467 
497 
— 

1 064 
245 
666 

• 596 
185 
437 
286 
524 
543» 
2:54 

Toplanı 

293 
13) 
22 \ 
165 
78 
461 
497 
— 

1 064 
245 
(\m 
593 
593 
437 
283 
524 
54 î 
234 

1041 sayılı 
Kanuna göre 
Iskat edilen 

3 944 

2848 sayılı 
Kanuna göre 
Iskat edilen 

216 

Genel 
Toplanı 

296 
130 
223 
165 
78 
467 
479 
— 

1 064 
245 
666 
596 
185 
437 
286 
524 
543 
241 

Yekûn 7 .1.1 148 11 143 3 944 216 15 315 

403 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununa göre vata ıdaşlığmı kaybedenler (22 . 5 .1964 tar. itibaren) 
403 Sayılı Kanun 

20 ııci 25/a, b, e, 
mad. e, d, e, ben- 26 ııci 

resmî izinle dine göre mad. Genel 
Yılı çıkanlar kaybettirme çıkarına Toplanı 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

2 
54 
22 
38 
38 
27 
83 
153 

3 507 
589 
881 
693 

1 035 ! 
886 
992 

1 171 

•> o 

1 

1 
1 

707 
643 
903 
731 
074 
913 
075 
324 

Yekûn 417 9952 1 10 37*0 
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11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'ye gelen göçmenlerin miktarına dair suru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in- yazık ceva
bı (7/870) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 19 . 1 . 1972 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana Türkiye'ye 
hangi ülkelerden, ne miktar vatandaş göçmen 
olarak gelmiştir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 66/1574 
24 . 2.1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 1 . 1972 tarih ve 7/870 - 5100/38795 

sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türkiye' 
ye gelen göçmenlere ilişkin 19 . 1 . 1972 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha olarak 
eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türkiye'ye 
gelen göçmenlerin miktarına ilişkin 19 . 1 . 1972 

tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Cumhuriyetin ilânından bu yana memleke
timize gelen göçmenlerin geldikleri memleket
ler itibariyle sayılarını gösterir liste ilişkte su
nulmuştur. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

1923 yılından 1971 yılı sonu itibariyle memleke
timize gelen göçmenleri gösterir listedir 

Bulgaristan: 
Aile Nüfus 

Aile Nüfus 

İskânlı 
Serbest 

57 262 
43 379 

230 274 
167 600 

Romanya : 
iskânlı 
Serbest 
Yugoslavya : 
İskânlı 
Serbest 
Yunanistan : 
İskânlı 
Serbest 
Türkistan : 
iskânlı 
Serbest 
Diğerleri : 
İskânlı 
Serbest 

19 865 
10 984 

1 449 
74 827 

99 709 
7 631 

695 
129 

2 153 
1 022 

79 287 
42 352 

5 894 
294 464 

384 000 
24 621 

2 194 
382 

7 589 
2 520 

Toplam 319 055 1 241 177 

12. -— Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, 
Er an sız ı 'a tandasletrını n gön de r elikleri m ektup 
üzerine Başbakanın vermiş olduğu cevaba dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazdı 
cevabı. (7/875) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim, 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Turgut 

1. — Sayın Başbakanın bası Fransız vatan
daşlarının Sıkıyönetim tarafından tutuklanan 
bazı solcu yazarlar hakkında kendisine yazdık
ları mektupla verdiği cevap gazetelerde neşre
dildi. Sayın Başbakan kendisine mektup yazan 
Fransızların siyasî akidelerini bilmekte midir? 
Bilmekte ise bunların siyasî akideleri nedir? Sa
yın Başbakan bu mektuba cevap vermek ihtiya
cım neden duymuştur? 

2. — Sayın Başbakan mektubunda tevkif edi
len solcular için «İsimlerini yazdığınız şahıslar, 
filhakika, Türk kültürünün gelişmesine müstes
na bir şekilde hizmette bulunmuş ve şüphesiz 
bulunmaya devam edecek seçkin münevverler
dir.» demektedir. 

•a) Sayın Başbakan bu şahısların Türk kül
türüne müstesna şekilde hizmet ettiklerini söy
lerken elindeki kıstaslar nelerdir? Türk kültü-
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ründen ne anlamaktadır? Solcu yazarların Türk 
kültürüne müstesna şekilde hizmet ettiğini nasıl 
tespit etmiştir? 

b) Mevzubahis solcu yazarların, Türk kül
türüne gelecekte de hizmet etmeye devam ede
ceklerini nereden bilmektedir? Nasıl tespit et
miştir? Bu hususta elindeki ölçü ve garanti ne
dir? 

3. — Sayın Başbakanın solcu yazarlar için 
kullanmış olduğu övücü kelimeler ve vermiş ol
duğu ölçüsüz hüküm gazetelerde neşredilince, 
bunun örfî idare hâkimleri üzerinde tesiri ol
muş mudur? Bir Başbakanın kendilerinden bu 
kadar sitayişle bahsettiği şahısların haklarında 
karar verecek olan hâkimlerle, iddiada buluna
cak olan savcılar, ne gibi bir psikolojik tesirin 
altında kalırlar? Bir Başbakan böyle bir mek
tubu yazarken hiçbir kayıt ve şarta tabi değil 
midir? 

T. 0. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 . 2 .1972 
Tetkik Dairesi 

Say?. : 77 - 233/1509 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 2 . 1972 tarih ve 7/875 - 5119/38888 

sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, dört 

Fransız vatandaşının mektuplarına ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabı iki nüsha olarak eklice 
sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, dört 
Fransız vatandaşının mektuplarına ilişkin yazılı 

soru önergesinin cevabıdır 

önergenizde bana mektup yazdığı belirtilen 
dört Fransızdan; 

Roger Caillois Academie Français Üyesi, Re
ne Etiemble, Sorbon Umumî Edebiyat Mukaye
se Enstitüsü Müdürü, Türk Edebiyatı araştır
maların başında bulunmuştur. Jean d'Ormesson 
yazar, Unesco insan Bilgileri Konseyinin Genel 
Sekreteri, Luis Bazin Paris Üniversitesi Türki
yat Enstitüsü Müdürüdür. 

Bu dört zat bana mektup yazarak, mektup
larında tehditçiliği kendilerinin de hiçbir zaman 

ftfiBB...:-
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tasvibetmediklerini, hatta tehditçilikle mücade
lenin hükümetler için bir görev teşkil ettiğini ve 
bu olaylara sebebiyet verenlerin cezalandırılma
larının lâzım geldiğine inandıklarını belirtmiş-
lerdh'. Mektuplarında bahsedilen şahıslar benim 
cevap mektubu yazdığım zaman tahliye edilmiş 
kimselerdir. 

Meselâ Sabahattin Eyüpoğlu, Yunus Emre 
üzerinde etütleri bulunan Unescoda Estetik Sa
nat Tarihi, Türk Minyatürleri üzerine eserler 
yazmış ve orada tanınmış bir zat. Bu zatın Türk 
kültürüne, sahasında hizmet ettiğini inkâr ede
meyiz. Bir kimsenin suç işlemesi halinde daha 
önceki hizmetlerinin ortadan kalktığı yargısına 
varmak mümkün değildir. 

Bir vesile ile şunu belirtmekte fayda vardır. 
Türkiye, Avrupa Konseyine ve Ortak Pazara 
üyedir. Bu organların herbirinin Anayasaların
da bir memleketin idaresinin demokratik olması 
ve insan haklarına saygılı olması şartı vardır. 

Avrupa Konseyinden demokratik ve insan 
hakları kriterlerini kaybettiği için çıkarılan 
devletlerden bahsetmek istemiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti hakkında bugüne ka
dar hiçbir Devlet ve Hükümet resmî şikâyette 
bulunmamıştır. 

Bulunmadıysa bu en başta Büyük Meclis ve 
Hükümetle, Silâhlı Kuvvetlerin birlikte göster
miş olduğu gayret sayesindedir. 

Görevde bulunduğumuz sürece Avrupa Top
luluğundaki itibarlı mevkümizi muhafaza etmek 
ve daha da kuvvetlendirmek için elimizden ge
len bütün gayreti göstereceğiz. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk 
halıcılığının inkişafı için araştırmalar yapılıp 
yapılmadığına dair soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Namı Talû ile Köy İşleri Bakanı Xecmi Sön-
mezin yazılı cevapları (7/877) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tica
ret Bakanı ile Sayın Köy işleri Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 21 . 1 . 1972 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
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Türk halıcılığının inkişafı ve bütün dünya 
ülkelerine Türk halılannın satışının sağlanması 
yolunda araştırmalar yapılmakta mıdır? Yapıl
makta ise bu araştırmalar ne safhadadır? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 6.3.1972 

1/30 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 2 . 1972 tarih ve 7/877 - 5122/38934 

sayılı yasılan. 
Türk halıcılığının inkişafı için araştırma ya

pılıp yapılmadığına dair içel Milletvekili Sayın 
Celâl Kargılı'nm 21 . 1 . 1972 tarihli yazılı so
ru önergesine cevabımız iki nüsha olarak ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 
Soru. : 
Türk halıcılığının inkişafı ve bütün dünya 

ülkelerine Türk halılannın satışının sağlanması 
yolunda araştırmalar yapılmakta mıdır? Yapıl
makta ise bu araştırmalar ne safhadadır? 

Cevap : 
a) Türk halıcılığının gelişmesi : 
Türk halıcılığının gelişmesi çalışmaları çok 

yönlü bir konudur, iyi yün sorunu ile ilgili 
mera durumu, eski tip halıların bölge özellikle
ri korunarak dizaynlarının yeniden bilimsel ola
rak ele alınması, halıcılık eğitimi, finansman ve 
örgütlenme gibi hususlar konunun kapsamı içi
ne girmektedir. Ancak bu hususlar Köy İşleri 
Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarını 
daha fazla ilgilendirmektedir. 

b) Bütün dünya ülkelerine Türk halılannın 
satışının sağlanması : 

Türk halıcılığının dış ülkelerde rekabet ola-
naklannm artırılması çalışmaları yanında duru
mun saptanması ve yapılması gerekli hususlar
da incelemeler ve raporlar düzenlenmiştir. 

Bu arada, 
i) ihracatı Geliştirme Etüt Merkezinin 

(İGEME) Mart 1966'da yayımladığı «Halı ihra
catının geliştirilmesi hakkında rapor» ile, 

ii) III ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı hazır
lık çalışmalan ile ilgili olarak düzenlenen «Ha
lıcılık özel ihtisas Komisyonu Raporu» sayıla
bilir. 

| Raporlarda konu derinliğine incelenerek ha
lıcılığın gelişmesi ve halı ihracatının artırılması 
hakkında önerilerde bulunulmaktadır. 

Bunların dışında hah ihracatımızın geliştiril
mesi konusunda aşağıda açıklanan tedbirler alın
mıştır : 

i) Vergi iadesi : 
Diğer halı ihraç eden ülkelerle rekabet ola-

naklanmızm artınlması için 26 Ağustos 1970 ta
rihli Resmî Gazetede yayımlanan 7/1182 sayılı 
ve 15 . 8 . 1970 tarihli Kararname ve buna ekli 
IV sayılı listede hah ihracatında vergi iadesinin 
uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Anılan listeye göre, «Dokuma ve giyim eşya
sı» altsektöründe «Strayhgarn halı ve İrilim ip
liği» ile «Strayhgarn iplikten mamul halı ve 
seccadelere» uygulanacak katı vergi iadesi ora
nı % 15'tir. Ancak bu mamullerin ihracatını bir 
takvim yılı içinde toplam olarak 1 000 000 dola-
rın üstünde yapanlara katı vergi iadesi oranı 
% 25'tir. Takvim yılı itibariyle saptanan 
1 000 000 dolarlık had, 1 . 1 . 1972 tarihini ta-
kibeden takvim yıllarında % 20 artmlarak uy-

I gulanır. 
İhracatta vergi iadesi mevzuatı, diğer sanayi 

mamullerde olduğu gibi, halı ihracatı bakımın
dan da iç ve dış piyasa fiyatlan .arasındaki far
kı kapatmak suretiyle ihracatımız üzerinde olum
lu etki göstermiştir. 

ii) Kredili ihracat : 
Hah ve seccadeler (2,5 metrik numaraya ka

dar olan Strayhgarn - 2,5 dahil - ipliklerden ma
mul hah ve seccadeler ile 2,5 metrik numaradan 
yukan Strayhgarn - 2,5 dahil - ipliklerden ma-
mu halı ve seccadeler) ile Strayhgarn halı ve ki
lim ipliği 9 . 10 . 1969 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan Banka Garantisini haiz kredi yoluy
la ihraç edilebilecek mamuller listesine alınmış 
ve bu mamullerin ihracından mal bedellerinin 9 
ay içinde yurda getirilebilme olanak ve kolaylı
ğı tanınmıştır. 

iii) Türk halılannın tanıtılması : 
Türk halılarının yurt dışında tanıtılması, ye

ni dış talep yaratılması, bu talebin devamlılığı 
ve geliştirilmesi meyanında dış ülkelerde açılan 
fuarlara katılma çalışmalan da yer almaktadır. 

Bu arada 13 - 21 Mart 1971 tarihleri arasm-
I da açılan Münih El Sanatlan Fuarı ile 24 Nisan -
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9 Mayıs 1971 tarihleri arasında açılan Floransa 
El Sanatları Fuarına katılmarak halılanmızın 
teşhir ve satışı yapılmıştır. 

Diğer taraftan halı ihracatımız yıldan yıla 
gelişme göstermektedir. Yıllar itibariyle halı 
ihracatımızın incelenmesinde bu husus açıkça 
görülmektedir. 

Yün halı ihracatımız 
Yıllar Değer (1000 Solarak) 

1966 1.096 
1967 1.228 
1968 1.127 
1969 2.273 
1970 2.274 
1971 3.692 

-• Son yıllarda dahildeki halı ve seccade tüke
timinin artması halı ihracatımızı olumsuz yönde 
etkilemesine rağmen özellikle italya, Batı Al
manya ve Portekiz gibi ülkelerde halılarımıza 
olan talebin artması ihracatımızın gelişmesine 
yol açmıştır. 

1971 yılında halı ve kilim ihracatımız, bu 
maddeler için öngörülen 2 milyon dolarlık plan 
hedefinden 2,3 milyon dolar fazla olarak 4,3 
milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş bulunmak
tadır. 

T. C. 6 . 3 . 1972 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 651 - 02204 

Konu : içel Milletve
kili Celâl Kargılı'nın 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına» 
ilgi : 2 . 2 . 1972 £Ün ve 7/877/5122 - 38934 

sayılı yazı. 
Türk halıcılığının inkişafı için araştırmalar 

yapılıp yapılmadığına dair içel Milletvekili Ce
lâl Kargılı tarafından yöneltilen 21 . 1 . 1972 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerimize arz ederim. 
Köy işleri Bakanı 

Prof. Dr, Necmi Sönmez 

Türk halıcılığının inkişafı ve bütün dünya 
ülkelerine Türk halılarının satışının sağlanma
sı yolunda araştırmalar yapılıp yapılmadığına 

6 . 4 . 1972 O : 1 

dair Köy işleri Bakanınca yazılı olarak cevap
landırılmak üzere İçel Milletvekili Celâl Kargı
lı tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan 21 . 1 . 1972 tarihli soru önerisinin ceva
bıdır. 

Bakanlığımız Köy Arattırma ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü ile Sünuerbank arasında Ara
lık 1971 tarihcnde imzalanan bdr protokol ile 
Türk halıcılığının geliştirilmesini amaçlayan 
müşterek çalışmalara başlanılmıştır. 

Bu maksatla hazırlanmakta olan Türk Halı
cılığını Gelilşfeme Projesiyle; halıcılığımızın eği
tim, üretim ve pazarlama sorunları çözüne ulaş
tırılmış olacaktır. 

Proje, kırsal alandaki kooperatiflerin aynî 
yardımlarla desteklenmesi suretiyle, ıtanühî 
Türk halıcılığının özelliklerini muhafazayı esas 
alan tarzdaki ürsıtiımıin artırılmasını, Sümeıfcaoık 
vasıtamyle iş pazarlamayı ve ihracata dönük 
orijinal Türk halı tip ve kalitesinin geliştirilin 3-
siai hedef almaktadır. 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Hacca gi
den vatandaşlarımızın sayısına dair soru önerge
si ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Ak ad" in 
yazılı cevabı (7/882) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tu

rizm ve Tanıtma Bakamı tarafından cevaplan
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
21. . 1 . 1972 

Celâl Kargılı 
içel Milletvekili 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle Türkiye'den Hacca kaç insan gitmiştir? 
Ve bunların yıllar itibariyle Hac giderleri ne 
tutmaktadır? 

T. G. 3 . 3 . 1972 
Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 
XIV - 108 - 3117 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 2 . 1972 gün ve 7/882 - 5128/38928 

sayılı yası, 
içel Bağımjsız Milletvekili Celâl Kargüı'nın 

Hacca giden vatandaşlarımızın sayısına dair 
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vermiş bulunduğu vazıh soru ömeııgesine cevap 
teşkil ©den bilgimin ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı 
Erol Aitoçal 

Yıllar itibariyle Türkiye'den Hacca giden va
tandaş sayısı ve Hac giderleri 

Vatandaş 
sayısı Hac giderleri 

Yıllar (Biriim adet) (Birini dodar) 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1 571 
1 059 
2 458 

13 
3 
20 
— 

5 635 
3 595 
3 261 
21 778 
26 737 
10 544 
29 890 
30 147 
49 676 

— 
—. 

739 000 
< — 
—. 

3 000 
10 

409 000 
5 500 000 
4 366 632 
4 208 000 
5 451 000 
6 723 000 
4 829 000 
5 995 000 
8 953 000 

Hacca giden vatandaş sayısı : Kaynak : Devlet 
İstatistik Enstitüsü. 
Hac giderleri : Kaynak : Maliye Bakanlığı. 

Not : Daha önceki yıllar bu 
temin edilememiştir. 

kaynaklardan 

15. — İçel Milletvekili Cvlâl Kargılının, 
Türkiye'de denize girmeye müsait pldj sahasına 
dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Baka
nı Erol AkçaVm yazılı cevabı (7/883) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
21 . 1 . 1972 

Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

Bütün Türkiye kıyılarında denize girmeye 
müsait ne miktar uzunlukta plaj sahası mevcut
tur. Bu uzunluğun ne kadarı Karadeniz, ne 
kadarı Marmara, ne kadan Ege ve ne kadarı 
Akdeniz kıyılarına aittir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
XIV . 107, 3118 

3 . 3 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 2 . 2 . 1972 gtön ve 7/883-5129/38927 
sayılı yazı. 

İçel Bağımsız Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
Türkiye'de denize girmeye müsait plaj sahası
na dair vermiş bulunduğu yazılı soru önerge
sine cevap teşkil eden bilginin ilişikte sunuldu
ğunu arz ederim. 

Erol Akçal 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Türkiye'nin denize girmeye müsait kumsal 
uzunlukları 

Bölgeler 

Doğu Akdeniz bölgesi 
Batı Akdeni bölgesi 
Güney - Batı Anadolu 
Ege bölgesi 
Marmara bölgesi 
Batı Karadeniz bölgesi 
Orta Karadeniz bölgesi 
Doğu Karadeniz bölgesi 
Van Gölü bölgesi 

Uzunluk 
birim metre 

262 600 
213 275 
66 000 

101 525 
433 725 
17 600 

245 700 
95 350 
84 860 

Toplanı 1 520 635 

Kaynak : Bakanlık çalışması 1:25 000 ölçek
li haritalar. 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar sâri has
talıklardan ölen insan sayısına dair soru öner
gesi ve Sağlık, ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet 
Aykaıı'm yazüı cevabı (7/884) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayım Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
21 . 1 . 1972 

İçel 'Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Cuintouriyetdn ilanından bu yana, Türkiye'
de yıllar itibariyle sâri hastalıklardan ölen in
san »ayısı nedir? Ve bu hastalıkların adları ne
lerdir? 

T. C. 21 . 2 . 1972 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 
414 

(Konu : içel Milletve
kili Celâl Kargılı'mın 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 2 . 1972 tarih ve Kanunlar Müdür-

luğ-ü 7/864 - 5130/38926 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Sayın Celal Kargılı tarafım

dan 21 . 1 , 1972 tarihinde verilen yazalı soru 
önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Cevdet Aykam 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
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Türkiye'de Cumhuriyetin ilânından günümüze kadar bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısı 

fişneler Tifo P. Tifo Dizanteri Difteri Boğmaca Kızamık Pollo Enf. Hepadit 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

59 
63 
154 
138 
106 
143 
222 
166 
234 
277 
462 
541 
571 
368 
315 
329 
302 
291 
293 
260 
251 
339 
383 
356 
311 
325 
440 / 
404 
292 
404 
397 
400 
337 
456 
319 
289 
221 
224 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
19 
14 
20 
16 
15 
11 
9 
13 
17 
11 
13 
6 
2 
5 
8 
10 
11 
15 
20 
13 
11 
18 
17 
16 
13 
12 
15 
16 
8 
5 
2 

10 
27 
17 
51 
35 
58 
30 
28 
22 
29 
86 
29 
20 
16 
23 
10 
60 
51 
28 
60 
38 
47 
40 
15 
8 
7 
10 
7 
7 
3 
11 
6 
6 
7 
3 
3 
3 
2 

56 
74 
113 
180 
135 
204 
166 
143 
188 
157 
182 
173 
140 
151 
135 
112 
144 
115 
122 
104 
69 
101 
160 
128 
122 
170 
153 
176 
250 
342 
483 
533 
655 
659 
483 
366 
415 

• 475 

25 
15 
16 
34 
13 
14 
4 
6 
5 
_ 
, , 
1 
2 
2 
7 
2 
1 

7 
3 
_ 

t 

• . 
46 
70 
39 
•57 
164 
48 
86 
112 
54 
121 
77 
67 
50 
24 

163 
314 
340 
234 
197 
72 
146 
293 

1 000 
395 
273 
437 
217 
602 
305 
203 
246 
141 
68 
404 
334 
143 
453 
937 
286 
269 
346 
222 
247 
389 
472 
420 
433 
618 
277 
281 
158 
82 

— ı . 

2 
2 

3 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
24 
7 
14 
13 
15 
7 
t 

45 

— 

~ 
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Seneler 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1989 
1970 
1971 

Tifo P. 

206 
137 
120 

• 127 
105 
84 
27 
56 
43 

Tifo 

5 
1 
6 
11 
14 
4 
10 
4 
3 

Dizanteri 

4 
—. 
— 
1 
— 
4 
5 
4 
— 

Difteri 

362 
300 
303 
169 
166 
136 
104 
63 
60 

Boğmaca 

40 
42 
48 
120 
86 
41 
41 
21 
26 

Kızamık 

167 
113 
958 
371 
414 
274 
532 
621 
431 

Polio 

32 
11 
14 
98 
27 
92 
14 
39 
20 

Enf. Hspadit 

_ 
8 
27 
27 
35 
32 
87 
67 
72 

12 347 457 931 10 187 1 648 16 298 492 355 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'deki eczane sayısına dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet Ayhan' 
in yazılı cevabı (7/885) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından cevap
landırılmasını arz ve teklüf ederim. 

Saygılarımla. 
21 . 1 . 1972 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

Türkiye'de hangi il ve ilçelerde kaçar adet 
eczane vardır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Sayı : 413 

21. 2 .1972 

Konu : tçel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nın önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
tlgi : 2 . 2 . 1972 tarih Kanunlar Müdür

lüğü 7/885 - 5131/38925 sayılı yazı. 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın
dan 21 . 1 . 1972 tarihinde verilen yazılı soru 
önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

11 ve ilçelerde mevcut eczaneler 
İldeki ilçedeki 

ili eczane eczane Toplam 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 

52 
3 

12 
5 
7 

224 
23 
2 

14 
16 
2 
1 
3 
7 

11 
43 
5 
4 
7 

15 
19 
9 

15 
8 

15 
33 
39 
8 
2 
1 

27 
1 

15 
1 
8 

32 
18 
7 

28 
46 
3 

15 
1 

25 
12 

9 
7 
3 
9 
4 
1 
3 
3 

13 
14 
4 

79 
4 

27 
6 

15 
256 
41 
9 

42 
62 
5 
1 
3 

22 
12 
68 
17 
4 

16 
22 
22 
18 
19 
9 

18 
36 
52 
22 
6 
1 
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İldeki İlçedeki 
İli eczane eczane Toplam 

Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mard'in 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Toplam 

17 
21 
13 

821 
133 

8 
6 

37 
7 
3 

23 
37 
12 
17 
14 
16 
7 
7 
2 
6 
5 

11 
8 

27 
23 

4 
2 

12 
6 
6 

21 
1 
8 
8 
5 
4 

10 

İ 973 

29 
27 

7 
7 

82 
8 
8 
6 

15 
3 

17 
42 

7 
3 

43 
4 
5 

16 

2 
11 
12 
11 
15 
18 

4 
7 
6 

14 
11 
11 

9 
2 

8 
29 

808 

46 
48 
20 

828 
215 

16 
14 
43 
22 

6 
40 
79 
19 
20 
57 
20 
12 
23 

2 
8 

16 
23 
19 
42 
41 

8 
9 

18 
20 
17 
32 
1 

17 
10 

5 
12 
39 

2 781 

18. — [çel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'de serbest muayenehane sahibi doktorların 
sayısına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Cevdet Ayhan'ın yazdı cevabı 
(7/886) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

21 . 1 . 1972 
Saygılarımla. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Türkiye'de hangi il ve ilçelerde, ihtisasları
na göre ne miktar serbest muayenehane sahibi 
doktor mevcuttur? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Sayı : 0434 

1.3.1972 

Konu : İçel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nın önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
ilgi : 2 . 2 . 1972 tarih Kanunlar Müdür

lüğü 7/886-5132/38924 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın

dan 21 . 1 . 1972 tarihinde verilen yazılı soru 
önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

NOT : Bu tezkereye ilişik cetveller;, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadı-
ğından, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti 
de soru sahibine verilmiştir. 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nm, Tür
kiye'deki özel klinik ve hastane sayısına dair 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Cevdet Aykan'm yazılı cevabı (7/887) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından cevap
landırılmasını arz ve teklif ederini. 

Saygılarımla. 
21 . 1 . 1972 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 
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Türkiye'de (bulundukları yerlere göre özel 
hastane ve özel klinik sayısı nsdir? Ve (bu yer
lerdeki yatak miktarları kaç adettir? 

T. 0. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
433 

1 . 3 . 1972 

Konu : içel Milletvekili Celâl Kar-
gılı'nm önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 2 .1972 tarih, Kanunlar Müdürlüğü: 

7/887 - 5133/38923 sayılı yazı. 
içel Milletvekili iSayın Celâl Kargılı tara

fından 21 . 1 . 1972 tarihinde verilen yazılı soru 
önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Türkiye'de mevcut özel hastaneler ile yatak 
miktarlarını gösterir liste: 

Yatak 
ili Hastanenin adı adedi 

Adana 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ağrı 
Ankara 

» 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 

» 
Bolu 
Bursa 

» 
D. Bakır 

Ulukan Hastanesi 19 
Aytemur Hastanesi 40 
Doğum ve Cerrahî Kliniği 18 
Cansun Göksel Hast. ve D. Kli. 11 
Algan Cer. Kİ. 15 
Dr. İhsan önal Hast. ve Doğ. Kli. 40 
Dr. Ömer Tavman Cer. ve Doğ. Kİ. 34 
Ulukan Merkez Hastanesi 33 
özel Doğan Tedavi Kliniği 10 
Yenişehir iSağlık Yurdu 18 
Yenişehir Hususî Hastanesi 10 
Ankara Sağlık Yurdu 20 
Dr. İhsan önal Hast. ve Doğ. 20 
Kavaklıdere özel Çankaya Hast. 49 
Akdeniz Cerrahî Kliniği 20 
Aydın Kliniği 20 
Yeni Hastanesi 20 
Fizik Tedavi Kliniği 15 
Düzce Tezer Hususî Hastanesi 20 
Uludağ Verem iSanatoryumu 172 
özel Bursa Hastanesi 45 
Diyarbakır özel Hastanesi 20 
Dicle Hususî Hastanesi 20 

İli 

Eskişehir 
» 

Gaziantep 
» 

içel 
» 

» 
» 

istanul 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İzmir 
» 
» 
» 

Kayseri 
» 
» 

Kırşehir 
Konya 

» 

Hastanenin adı adedi 

Yatak 
Eskişehir Hususî Hastanesi 
Ada Sağlık Yurdu 
Yılmazer Hastanesi 
Doktorlar Hastanesi 
Dr. Cemal Tannöver Hastanesi 
Dr. Şuayp Ramazanoğlu Cer-
rahî Hastanesi 
özel Akdeniz Hastanesi 
Anamur özel Derman Hastanesi 

Dr. Pakize i. Tarzı Doğum ve 
Cerrahî Kliniği 
Lâleli Teşhis Kliniği 
Tarabya iSanatoryumu 
Park Hastanesi (Alemdar Kİ.) 
Teşvikiye İSağlık Yurdu 
Çamlıca Sanatoryumu 
Çağaloğlu Sıhhat Yurdu 
Güzelbahçe Kliniği 
Akıl - Sinir Hast. Duman Kİ. 
Cihangir Doğu, Cerrahî Kliniği 
Şişli Sıhhat Yurdu 
Büyükada Sanatoryumu 
ömür Kliniği 
Marmara Prevartoryumu (Ka-
ıdıköy) 
Ortaköy Şifa Yurdu 
Erez Kliniği 
Küçükyalı Prevant 
ist. Cerrahî Kliniği 
Atavar Kadın. Cer. Doğ. Kİ. 
Artaner Göz Kliniği 
Çamlıca Sağlık Evi özel Hast. 
Hayat Hastanesi 
Yakacık Nör. Psiikiatri Kliniği 

Hususî Konak Hastanesi 
izmir Sıhhat Evi 
Ege Doktorlar Hastanesi 
özel Sağlık Hastanesi (Al-
sancak) 

Başoğlu Sağlık Yurdu 
Ömür - Doğum ve Cerrahî Kİ. 
Erciyas Şifa Yurdu ve Doğ. Ki. 

özel Kaydelen Hastanesi 
Demirağ Sağlık Yurdu 
Kasım Şifa Hastanesi 

18 
20 
27 
10 
19 

10 
33 
10 

26 
20 

124 
20 
38 
85 
15 
26 
45 
19 
25 
80 
40 

48 
40 
26 
55 
20 
19 
12 
10 
42 
40 
40 
33 
20 

48 

12 
35 
18 

15 
10 
19 
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tu 
»• 
Malatya 

» 

Sakarya 
» 

Samsun 
» 

Sivas 

Hastanenin adı 

^ 
Doğu Kliniği 
Dr. Ali Turfanda Cer. ve Ka. 
Doğum Kliniği 
özel Sakarya Kliniği 
Adapazarı Hususî Hastanesi 
Başoğlu Doğum ve Cerrahî Kİ 
Karadeniz (Sağlık Yurdu Hu
susî Hastanesi 
Suşehri Sağlık Yurdu özel 
Hastanesi 

adedi 

STatak 
25 

20 
25 
40 

. 45 

19 

30 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,. 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'nin turizm gelir ve giderlerine dair önergesi, 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Akçal'ın ya
zılı cevabı (7/890) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tu

rizm ve Tanıtma Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
21 . 1 . 1972 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

< Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle Türkiye'nin Turizm gelir ve gideri 
nedir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
XIV - 105 - 31*22 3 . 3 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 2 . 1972 gün ve 7/890 - 5136/38915 

sayılı yazı. 

İçel Bağımsız Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'nin turizm gelir ve giderlerine dair vermiş 
(bulunduğu yazılı soru önergesine cevap teşkil 
eden bilginin ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Erol Akçal 
Turizm ve Tanıtma Bakam 

Yıllar itibariyle Türkiye'nin Turizm 
gelir ve giderleri 

(Para fonu anlayışına göre) 
Birim : Bin dolar. 

Yıllar Gelir Gider 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

2 322 
5 507 
2 640 
2 879 
2 555 
2 470 
2 612 
2 343 
2 556 
5 333 
8 923 
7 689 
8 315 
7 659 
8 317 

13 758 
12 100 
13 200 
24 100 
36 600 
51 600 

1971 (*) 57 200 

8 195 
5 773 

10 074 
12 091 
12 962 
9 592 
9 891 

12 129 
10 413 
11 286 
8 378 

10 810 
18 048 
20 500 
21 806 
24 310 
26 300 
26 800 
33 400 
42 200 
47 700 
37 700 

(*) 1971 yılına ait Turizm gelir - gider
leri 11 aylıktır. Turizm gelir ve giderleri: Kay
nak : Maliye Bakanlığı 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki amatör ve profesyonel şoför ehli
yeti adedine dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Ferit Kubafın yazılı cevabı (7/881) 

Millet MeclM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın içiş

leri Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 21 . 1 . 1972 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
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Türkiye'de halen, Amatör ve Profesyonel 
Şoför ehliyetine sahip kaç insan vardır? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 17 , 2 . 1972 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Trafik 

Şube : Planlama - istatistik 
28877 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 2 . 1972 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 5137/38920 - 7/891 sa
yılı yazıları. 

Türkiye'deki amatör ve profesyonel şoför 
ehliyetnamesi adedinin bildirilmesine dair içel 
Milletvekili Celâl Kargılı tarafından verilen ya
zılı soru önergesi için yapılan incelemede : 

Amatör ehliyetnamen 161 334, profesyonel 
ehliyetnameli 235 487 şoförün bulunduğu an
laşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 
22. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, 

il ve ilçelerinıizdeki Devlet hastaneleri ile hu 
hastanelerdeki doktorların miktarına dair soru 
önergesi ve 8ağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Cevdet Aykan'ın yazılı cevabı (7/893) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki, sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-

n <*m 

6 . 4 . 1972 O : 1 

landınlmasmı arz ve teklif ederim. 21 . 1 . 1972 
Saygılarımla. 

Celâl Kargılı 
içel Milletvekili 

il ve ilçelerimizde, il ve ilçeler ayrı ayrı 
gösterilmek suretiyle, kaçar adet Devlet Has
tanesi vardır? Bu hastanelerde yatak ve ihti
saslarına göre Doktor sayısı nedir? 

T. C. 
(Sağlık ve Sosyal Yardım 1. 3 . 1972 

Bakanlığı 
435 

Konu : içel Milletvekili Celâl 
Kargıh'mn, önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
ilgi : 2 . 2 . 1972 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü: 7/893 - 5139/38918 sayılı yazı. 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tara
fından 21 . 1 . 1972 tarihinde verilen yazılı 
soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla, 

Dr. Cevdet Aykan 
ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergesinde yayımlanamadı-
ğından, aslı dosyasına konulmuş olup, bir su
reti de soru sahibine verilmiştir. 

• « • 
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Denizyatağı ve Okyanus tabanı ile bunlann altındaki topraklara nükleer silâhların ve diğer kitle 
imha silâhlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasına dair Andlaşmanın onaylanmasının uygun bu

lunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Kıza Güllüöğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman' Bölükbaşı 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
227 
225 

0 
2 

215 

[Kabul edenler] 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Oemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaaı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
tsımet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Oihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er*dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Ostoıan Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akısık 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkaıı 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demîrer 
İhsan Tombug 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mehm/et Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
tlhamj Ertem. 
Veli Gülkan 

ELÂZlö 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 
Selç'dk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
1 Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
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HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llbami Sancar 
Akgün Sildvrili 
Naiim'e İkbal To»kgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebiit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şüfcrü Akkan 
Bufhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan GHirsan 
Coşkun Karagözoğhı 
Kemal önder 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Denizi 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakipoğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergim 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan ökay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zeskeriya Kürsad 
ibrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda rıh 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

NİĞDE 
H. Avni Kâvupmaeıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasız,oğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Oahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
UŞAK 

Adil Turan 
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[Oya kahlmıyanlar] 
ADANA 

M. Selâihattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Töpailoğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuü Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Haimidi Hamaımcıoğlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatip oğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğııkpınar 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) ' 

BALIKESİR 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BlLEOÎK 
Mehmet Ergül 

BÎTLÎS 
Zeynelabidin inan Gay
dalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mehmöt Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
NureMin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENlZLÎ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkm,azcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdülâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Saınet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman (B.) 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t A.) 

Nizamettin Erkmcn 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Aknmmcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ismail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da
rende] ioğlu 
Eşref D erinç ay 
Hüseyin Dolun 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
ismail Halklkı Tetkinel 
Necdet Uğur 

IZMtR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Ali NadH Eröem 

Nıhad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasa Osma 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Ün er 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eribakan 
(t) 

Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etean Kuliçoğlıı 
Sadi Koçaş (1.) 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
Ali Eıfoek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemaıl Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
îsmfct inönü 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 
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MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmam 
önol Sakar 

MARAŞ 
J j l c i m i v l> \J£ı\AaL 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

f*4 A ̂  r M T T \ f 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
( t Â.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran (1.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeui 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan BMncioğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 8 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmem 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neemeltit'in Cevheri 
Mehım'et Ali Köklü 
Bahrıi KaFakeçâli 

VAN 
Kiııyas Kartal 

YOZGAT 
Ismaâl Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
C. Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

*>m<^~~-•-
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Malî Denge Vergisi kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 124 , ! 

Kabul edenler : 103 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet- İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
ZeMye Gülsen 
Mesuit Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

Reddedenler : 19 . 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 318 : 
Açık üyelikler : 8 ; 

[Kabul edenler] 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Erten 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septİoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbnzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz v j . 
Seyfi öztürk ^ t 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Naim'e İkbal Tok göz 
Hasan Türkay 
Retşit Ülker 

I Mehmet Yardımcı 
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İZMİR 
Şevket A d a lan 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Hasan Tosyalı 

KAYSERt 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
D ilmi Okçu 
Kâımil Şaıhiıiöğlu 

" U T A "Tfc A Ci 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

I İzzet Oktay 

4 — 

•* 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

SAKARYA 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yaleıner 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Enver Akova ( 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

1 S. Tekin Müftüoğlu 
[ Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
ANKARA 

Şinasi özdenoğlu 
Suna Tur al 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ELÂZIĞ 
Mehm.et Aytuğ 
Samet GülcLogan 

ERZURUM 
Rasim Oinisl 
Ccvat Önder 

GÎRESUN 
Abdullah fzınen 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 
A. Turgut Topaloğlu 

ÎZMÎR 
Burlıamettin Asutay 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

RÎZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

[Çekinserler] 
HAKKÂRİ UŞAK 

Ahmet Zevdan Âdil Turan 

Bursa 
Diyarbakır 
Edime 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık üyelikler] 

1 
İ 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

— 
8 

»>-©-<< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

67 NOİ BİRLEŞİM 

6 . 4 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

L —--Sayıştay Genci Kurulunca Sayıştay da 
münhal bulunan 5 üyelik için seçilen 10 ada
yın 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 
-lıihai seçimin yapıLmaşı hakkında Sayıştay Baş
kanlığı tezikeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (3/72.5.) (S. Sayısı • 516) (Dağıtma tarihi: 
4 . 4 . 1972 ) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I — Denizyatağr ve okyanus dibi ile bun
ların, aıltıiiidaki topraklara n'iiıklecvr silâhların ve 
diğer kütle imha silâhlarının yerfeşıtiriliiucsinin 
yasaiklaıımasına dair 'Andlaşmanın onaylanması
nın uyıgun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
"ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/484) .(Ş. Sayısı .: 497) (Dağıtma ta
r i h i : 25 .2 .1972) ....'.," . 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME „. 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kamına ekli Gümrük Giriş 

Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nei ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 3. — Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
(S. Sayısı : 474) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1971, 29 . 12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 , 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihkri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) ('S. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtana tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ye Kocaeli Milletvekili Veh-



bi Engiz'in, Geneil af kanunu 'teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 1 5 . 6 . 1 9 7 1 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin 'değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hafekında İkamın teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. ıSayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtana tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

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

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet menfurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komjilsyonu rapoıru (2/135) (S. 'Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
v e 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

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

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Boranın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen

mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu rapora (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Balkanlığmca sağlık muayene fişi ve
rilmesi haikkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tünk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlüikten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komkyonu raporu 
(2/388) (& Sayıları : 377 ve 877 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

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

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

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka^un teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (İS. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1&30 tiariih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/2Ö2) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

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

20. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım ünadını'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nei ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

,X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
.misyonlarınldan 5 er üyemden kumlu 57 numara

lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu tegMMae ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 mci maddesinin birimci fıkram «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakfeıaıda kanun tasarısı 
ve-İçişleri, Turfam ve Tanıtma ve Mil î Eğitim 
komisyonları raporları. (1/366) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye îbirincî ek) (Birinci dağıltma tarihi : 
23.8.1971, i t a c i dağıtma tarihi : 29,11.H971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Mamurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nei 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nei ek). (Dağıtma tarihleri : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/306) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, öiit 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiyetâen doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehtmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma^dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yamanın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 



10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu, Necibe'deh 
doğana, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örenin 
ölüm cezasına çarptırılması hafkfkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fa kılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
hı, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğiu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelifc'in ölüm 
cezasına çarptırılması halikında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

14. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık teskeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci <eık) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

1'5. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğana, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (IS. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri ; 15 , 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
(kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

18. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kamına geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Milî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

19. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. -Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması (hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No, lu 



Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
num 25 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapora 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1 9 7 2 ) 

X 24. — 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 

25. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nei maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/504) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1972) 

26. — Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teş
kilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1972) 

,27. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
Nail Atlı'nın, 394 sayılı Hafta Tatili hakkında 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/614) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 3 . 1972) 

28. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, eilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

29. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, eilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 510.) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 30. — Toprak ve Tarım reformu önted-
ibirler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

31. — Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa ibaşvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komis
yonları raporları (1/591) (S. Sayısı 514) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 4 .1972) 

32. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
ıbir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 .1972) 

(Millet Meclisi 67 nei Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplat s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

2 9 . 7 . 1 9 7 0 tarih ve 1319 saydı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 59 No. lu Geçici 

Komisyon raporu (1 /546) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11 . 11 . 1971 
T&İkik Dmresi 

Sayı : 71-1316/13573 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 10 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

'Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihai Erim 

Başbakan 

I - GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 'Vergisi Kanununun 1 . 3 . 1971 tali
hlinde yürürlüğe girmesi gerekmekteydi. 

Mezkûr tariihlte yürürlüğe girmesi gereken Emlâk Vergisi Kanununun getirdiği büyük »ölçüde 
reform tedbirlerinin başariyle gerçekleşebilmesi, bir taraftan sayılan milyonları bulan mükellef 
kütlesinin yeni esasları anlayıp benimsiyebilmel erine ve daha önemlisi bu konuda kamuoyunun 
yaratılmasına; diğer taraftan, gelirler teşkilâtının mezkûr esasları uyguli'yabilecek hale getirile
bilmesine bağlıdır. 

Kanunun kabul edildiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığında çok kesif çalışmalar yapılmış 
olmakla beraber bir Itaraftan bu konuda kamuoyunun çeşitli sebeplerle henüz hazırlanamamış bulun
ması ve diğer taraftan, uygulamaya geçebilmek için çalışılan sürede lEmlâk Vergisi Kanu
nunun bâzı bünyevi ve maddelerle ilgili değişikliklere talbi tutulması lâzımgeldiğinin anlaşılmış 
olması kanunun yeniden ele alınması gerçeğini lortaya koymuş bulunmaktadır. 

Gerçekten, muaflık ve istisnalar, mükellefiyetin başlaması ve bitmesi tarihleri, vergileme nis-
betleri, beyanname verme süreleri, köylerde yap^aeak beyan ve itiraz esaslarında uygulamaya te
sir edebilecek bâzı önemli değişikliklerin yapılması konunun başariyle uygulanabilmesi bakımın
dan bir şart olmaktadır. 

Emlâk Vergisinin beyanname verme sürelerinin uzatılması yoluyle uygulamaya geçildiği tak
dirde doğabilecek aksaklıklar önlenmiş olmakla birlikte, bu tadil tasarısı kanunlaştığı takdirde 
Emlâk Vergisiyle ilgili bütün problemler tamamen ve temelinden halledilmiş olacaktır. 

II - TASAM MADDELERİNİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Kanunun 4 neü maddesinin (b) bendinde «Köyler ile bunların teşkil ettikleri 
birlikler» ifadesi, teşkil olunacak birliklerde taraf olacak idarelerden birisinin muhakkak köy 
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olması gerektiği şeklinde bir anlam ortaya çıkarmaktadır. Halbuki bu fıkranın amacı, il özel ida
releri, belediyeler ve köyler ile bunların kendi aralarında kurdukları birliklere ait binaların muaf 
tutulmasıdır. Nitekim kanunun Bina Vergisine paralel olaralk kanunlaştırıl'mış bulunan Arazi 
Vergisine ait 14 ncü maddesinin (ıb) fıkrasında aynı amaç bu şekilde sağlanmıştır. 

Yapılan değişiklikle köyler ile il özel idareleri ve belediyelerin kendi aralarında kuracakları 
birliklere ait binaların da vergiden muaf olması (tereddüde meydan bırakılmıyac'ak şekilde sağ
lanmış bulunmaktadır. 

Aynı maddenin (ıc) fıkrası içinde yer alan soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ibaresi
nin parantez içinde gösterilmesi, bunların muafiyetten yararlandırılmasında yanlış anlamalara 
yol açacak nitelikte görülmektedir. Yapılan değişiklikle köylere ve köy birliklerine ait sözü edilen 
binaların niteliğinden doğacak anlaşmazlıkların önlenilmesi ve madde metnine açıklık kazandırıl
ması amacı güdülmüştür. 

Kanunun 4 ncü maddesinin (f) fıkrasında düşkünler evi, yetimhaneler, revirler ve kreşlerin, 
korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri tarafından vücuda getirilen yurtlardan sonra sa
yılması sebebiyle, sanki bunların da adı geçen birliklerce vücuda getirilmesi lâzımjgeldiği gibi bir 
anlam, taşımaktadır. 

Gerçekte ise düşkünler evi, yetimhaneler, revirler ve kreşlerin kazanç gayesi olmamak gartiy-
le işletilmeleri halinde bu birliklere aidolmasalar bile vergiye tabi tutulmamaları fıkranın ruhuna 
uygun düşmektedir. 

Fılkra hükmüne lafçıklık kazandırımak için gerekli değişiklik yapılmış /ve ıbilinıen diğer sağlık te
sisleri ile korunmaya muihtaiç (çocukları koruma binliklerine ait işyerleri İde fıkra kapsamına alın
mıştır. Fıkranın sonuna «ive (benzenleri» ibaresi de 'eklenerek uytgulatimaya elastikiyet kazanlırıl-
mışttır. 

Madde 2. — İBu ımadde ile kanomun geçici muaflıklar başlığını 'taşıyan 5 mci maddesi (hükmü, 
(ıa) 've (ıc) .fıkraları ile '(d) fıkrasından sonra «gelen bendinin değiştirilmesi ve bütçe 'yılı sonların
da (bitirilen Ibinalara ilişkin 'özel bir süre taıırnnıası suretiyle, yeniden düzedlenımişltir. Sözü edilen 
(a) fıkrasında mesken olarak kullanılmak kaydiyle yeni inşa edilen binalar için tanınmış Ibulunatı 
geçici (muafiyet, iplân (hedefleri ide nazara alınarak dalha objektif esaslara balğlanmıiştır. 

Kalkınma planındaki lüks nitelikte ve büyük tipte 'mesken inşaaltıının teşvik 'edilmemesi 'hedefi 
karşısında (bu 'madde ile yapılan değişiklikle, orta ve küçük tipte ımesken inşaatına muaıfiyet tanın
ması cihetine gidilmiş ve 'muafiyet şartları arasına bina 'faydalı alanının '100 metrekareyi aşmaması 
da eklenmiş bulunmak'tadn*. 

Faydalı 'alanı ll'OO metrekareyi aişmıyan ive mesken olarak kullanılan (bina veya dairelerini vergi 
değerlerinin .tamamının (değil, (sadece 2)5 0010 liralık kısmının ll'O yıl süre ile muaflıktan ya/rarJan-
dırılmaisı (suretiyle Vergi adaletine daha uygun bir yol seçilmiş ve mesken binaları* inşaatımı teşvik 
yanında malhallî idarelerin ıgelir ühtiyaicm'in karşılanması da göız Önünde tutulmuştur. 

Bununla (beraber, emlâk değerlerkıin son yıllarda büyük (değişiklikler ıgöstermeısi ve maddeye 
konulan I2İ5 000 liralık istisnamın (bir süre sonra ihtiyaca cevap veremiyeceği ihtimali gö'z önüne 
alınarak maddeye bir 'elastikiyet verilmiş ve mükelleflerin yararına olmak üzere 215 '000 liralık istis
nadan az olmamak şartiyle değerin 11/5 inin ıtnüaif tutulacağı hükmü (getirilmiştir. 

(c) fıkrasında yapılan değişiklik ise, tabiî âfetlerim vukuunu takilbeden günden itibaren âfete 
uğrıiyan kişiler tarafından inşa 'edilecek binaların geçici vergi muatflıığından yaraılandırıl'masını 
sağlamakta ve ayrıca, âfete uğrıyan kişilerce 'âfet bölgesinde veya ilgili kamu kuruluşlarınca 'gös
terilecek yerlerde inşa 'edilecek binaların bu muaflıktan -yararlanması keza, âfete mânız kalın
ması 'muhtemel yerlerdeki binalara da bu imkânın tanınması ancak, inşaat yasağı konulan yerlerde 
yapılacak binaların muafiyet kapsamı dışımda bırakılması suretiyle bu (bölgelerdeki yerleşmenin! 
vergi yoliyle de disipline ©dilmesine 'çalışılmaktadır. 
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Yime tasarının ibu maddesi ile ('d) fıkrasından sonra gelett bentte yer alan ve kanunun 5 nci 

maddesinin a, b, e, ve d ıfıikralarında yaızılı geçici muafiyetılerden istifade içim önigörtilmüş bulunan 
2 aylılk (bildirim «tiresi, «bütçe yılı içinde» olarak değiştirilmiş ve sayılan olayların bütçe yılının 
son üç ayı içinde vukulbul'ma'sı 'halinde bildirimin, olayı izliyen üç aylık süre içinde yapılması esası 
getirilmiştir. Yapıktı İbu değişiklik ile hem kanunun 115 nci maddesinde yazdı Arazi Vergisi geçici 
muafiyetlerinin (bildirim süreleri ile paralellik kurulmuş, ihem de mükellefiyet., muafiyeti 'gerekti
ren olayı nıvulkubulduğu yılı taklibeden ıbütıçe yılı başından itibaren Ibaşlıyacağından, mükellefiyete 
müessir olmıyan (bildirimlerim 12 ayılık süre ile bağlaııma'su şartı bertaraf edilmiştir. Diğer taraftan, 
geçici muafiyetle ilgili bildirimlerini bültiçe yılı içinde yapılması esası, mütaalkıp Ibütıçe yıtadan iti
baren ibaşlıyaıcak lolao muafiyet ve mükellefiyetin zamanında Itesisiıni mümıbün kılacaktır. Ancak, 
'bültiçe yılı «sonunda /vulkulbulaıı lotlaylarda mükellefleri zorlamamak için İbu Ihallerde Üç .aylık bir ısüre 
tanınmalktadıır. 

Madde 3. — Bilindiği üzere, 'yürürlükten daldırılan 1837 'sayılı Bina Vergisi fKanuuunun 3 nicü 
maddesinin 7 No. lu fılkrasıyle sahiplerinin ikametine mahsus olup yıllık iradı 125 liraya kadar «lan 
binallar, Bina Vergisinden isitisna edilmiştir. Bu irat, Ver*gi Usul (Kanunu hükümlerine göre, '200 
liralık vergi değerinıe tekabül etmektedir. Genel tahrirlerin flJ94i2 yilıüda tamamlandığı ve bu tarih
ten sonra yapılan binaların pek azında 25 liralık iradın bulunabileceği kalbul edilirse bu iradın, 
gerek: $09 ısayılı Zam Kanunu gerekse (13118 sayılı Finansman Kanunu muvacehesinde âzami 
112 X 200 = 2 400 liralık vergi değerine karşılık olduğu söylenebilir. 

Köy Ibkııaları için tasarı ile kalbul >e'dilen 30 bin liralık istisna miktarı U'8317 sayılı Kanunla kalbul 
edilen istisna mıikt aranın (15 misline, diğer bir deyimle <yüzıâ!e il 1500 yükseğine ulaşmakta ve bu ha
liyle de n'ormal görünmektedir. 

Öte taraftan, köylerde arsa fiyatlarının düşüklüğü ve inşa edilen (binalara sarf edilen iptidai 
maddenin oldukça ucuz itemioi nazara alınarak kanunun 6 nci maddesiyle kalbul ©dilen '00 bin lira
lık istisnanın 30 bin liraya indirilmesi vergi adaleti bakımından da uygun olur. Zira, köylerde 30 
bin liraya inşa edilen bir binanın şehirlerde asgari GO - 70 'bin liralık bir binaya tekabül edeceği 
bir gerçektir. 

Diğer taraftan, köylerdeki binaların vergiden müstesna tutulan I3Ö '000 liralık kısmı miesken 
dışımda kalan .binalara da uygulanabileceğinden ve keza gerektiği takdirde 30 000 liradan az olma
mak üzere, değerin ,1|/I5 i oranımda muafiyet 'sağlanabileceğinden köylerdeki (binaların kâfi dere
cede teşvik göreceği düşünülmüştür. 

Madde 4. — 'Tasarının bu maddesi ile kanunun 7 nci maddefsinin üç ve dördüncü fıkraları kaüdı-
ruîmaktadır. Bina Vergisi ımaitralhınm, birlikte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara ait bİLia-
larla birlikte, ilçe hudutları itibariyle birleştirilmesini öngören eski hüküm kanunun vergi nimet
leriyle ilgili maddelerinde yapılan değişikliğe uygun bir hale (getirilmiş •odimaktadır. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesi ile Bina Vergisinin tek bir nisbet Uygulanarak bulunması 
esası kalbul edilmektedir. (Bu esasın. kabulü, (binaların tek tek vergilendirilmesi prensibine de uy
gun bulunmaktadır. 

Filhakika, Emlâk Vergisi reel (aynî) bir vergi olduğu cihetle, müterakki nisbet uygulanması, 
aile fertlerine ait emlâkin aile reisi beyanında ve matrahında birleştirilmesi gibi şalisi vergilere 
has özelliklerin bu vergide yer alması isabetli bulunmadığı gibi vergi tatbikatının başlangıcında 
da vergi dairelerine ve mükelleflere külfet yükliyecek mahiyette görülmüştür. 

Madde 6. — Emlâk Vergisi Kanununa göre mükellefler bina ve arsalar için beş yılda ve ara
zi için on yılda bir defa olmak üzere beyanname vereceklerdir. Bunun dışında yeni mükellef olan
lar ile evvelce beyan ettikleri vergi değerlerinde kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen sebeplerle 
değişiklik olanlar da, bu değişiklikleri beyan edeceklerdir. Tasarının bu maddesi ile kanunun 9 ncu 
maddesi, zikredilen esaslar dairesinde yeniden düzenlenmiştir. 

Buna göre maddenin (a) fıkrasına (ıgenel) kelimesi ilâve edilerek, genel beyanlar ile diğer be
yanlar arasındaki farklılık belirtilmiş; ayrıca kanunun 33 ncü maddesindeki vergi değerini tadil 
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eden sebeplerin doğması, halinde mükellefiyetin ne zaman hasîıy&cağt yeniden dtanlenen (ıb) 
fıkrası ile açıklığa kavuşturulmuştur. Keza tasarının 33 neü maddesine eklenen 8 numaralı fı'kra 
sehelhiyle ('b) fıkrasının şümulü genişletilmiştir. Gerçekten 33 neü maddenin 1 - 7 numaralı fık-
ralariyle 8 numaralı fıkrasında yer alan değişiklik sebeplerinde mükellefiyetin başlaması konu
sunda bariz farklılıklar vardır. Yeni bina inşa olunması 33 neü maddede sayılan haller arasında 
bulunduğundan fıkrada, bu halin tekrar zikredilmesine lüzum göriilmemiştir. Bu arada mükelle
fiyetin sona ermesine mütaalük maddenin şon iki fıkrası hükmü de konuya açıklık getirilmesi ama* 
ciyle yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 7. — Tasarının bu maddesiyle, gerek 7 ve 8 nci maddelerde yapılan değişiklik gerek
se verginin bünyesi icabı olarak kanunun 10 ncu maddesinin sonuna, bir mükellefe ait binaların 
aynı beyannamede birleştirilerek beyan olunacağını gösterir bir fıkra eklenmektedir. 

Bu hükümler, eskiden olduğu gibi, aynı mükellefe ait bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki 
binaların aynı hesapta toplanabilmesi ve vukubulacak değişikliklerin kolayca takibedileîbilmesi 
amacı güdülmektedir. 

Fıkra metninden de görüleceği giibi bu hüküm, aynı mükellefe ait binaların muhtelif beyanna
melerle bildirilmesi"halinde ortaya çıkacak karışıklığa da engel olacaktır. 

Madde 8. — Tasarının bu maddesiyle, Arazi Yengisinin konusunu tarif eden 12 nci madde ye
niden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Arsanın ne olduğu, yürürlükten kaldırılan 1833 sayılı Kanunda bulunmadığı nazara alınarak 
bu kanunla bir tarif getirilmiş ise de bu hükmün yeteri olmadığı İmar ve İskân Bakanlığı ile 
yapılan yazışmalardan anlaşılmıştır. 

Bilhassa, belediye sınırlan içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş arazinin de bâzı ahval
de arsa sayılabileceği ileri sürülmüştür. Ancak, bir taraftan kanuna kısa ve herkesin anlıyaibile-
eeği bir tarif getirilmesi zarureti, diğer taraftan arsa tarifi konusunda çıkacak ihtilâfların ve uy
gulamada karşılaşılacak zorlukların verginin tatbikini geciktirebileceği düşüncesiyle mer'i kanun
daki arsa tarifi, belediye sınırları içi itibariyle aynen bırakılmakla beraber daha hangi arazinin, be-. 
lediye sınırlan içinde, müeevir sahalarda ve hızlı ıgelişme gösteren yerlerde arsa sayılabileceği 
yetkili bakanlıkların teklifi nazara .alınarak hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe 
konulacak bir yönetmeliğe bırakılmış ve bunların ihtilâfa mahal vermiyecek genişlikte ve açıklık
ta yönetmelikte tanımlanmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesiyle Arazi Vergisinden geçici olarak muaf tutulacak araziye 
ilişkin kanunun 15 nci maddesi hükmü yeniden düzenlenmektedir. 

Kanunun 15 nci maddesinde teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz 
arazide yeniden fidanla dikim, aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle meydana getirilen çeşitli 
ağaçlık, meyvelik, bağ ve bağçeye değişik sürelerle geçici muaflık tanınması öngörülmektedir. 
Ancak, kabul edilen süreler çok fazla olduğu gibi muaflıktan yararlanacak yerlerin tek tek sayıl
ması konuyu hafızada tutmayı da zorlaştırmıştır. Bu sebeple, yeniden dikim, aşılama ve yeniden 
yetiştirme suretiyle ağaçHk, meyvalık, bağ ve ıbahçe haline getirilen araziye âzami 10 yıl geçici 
vergi muaflığı tanınacağının genel olarak belirtilmesi ve muafiyet verilecefk haller ile bunların şart 
Ve sürelerinin Tarım ve 'Orman bakanlıklarının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tesbitd ve 
Bakanlar Kurulu karariyle yürülüğe konulacak; bir yönetmelikte gösterilmesi daha uygun bulun-
musjtur. 

Maddenin diğer fıkralarında yapılan değişiklik işe metni yeni düzenlemeye intibak ettirmek
ten ibarettir.. 

Madde 10. — Tasarının bu maddesiyle kanunun 16 neı maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Gerek kanunda mevcudolan ve gerekse tasariyle derpiş olunan değerleme esasları ve geçici muaf
lık hükümleri, küçük çiftçileri yeteri derecede korumakta ve teşvik etmekte olduğundan, bunların 
dışında bir istisna tanınmasına gerek bırakmamaktadır. 
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Diğer taraftan, maddede yazılı istisna, küçük çiftçilik istisnası olduğu halde kanunlaşan metin
le büyük çiftçilere de teşmil edilmıek suretiyle vergide, iktidar prensibine aykırı bir durum or
taya çıkmış ve böylece Arazi Vergisinin verimi önemli surette azaltılmıştır. 

Bu sebeplerle küçük çiftçilik istisnasının tamamen terki uygun bulunmuştur. Kaldı ki böyle 
bir istisnanın gereği olmadığı herkesin kendi iktidarına göre vergi vermesi daha doğru ve adalete 
uygun bulunduğu belirtilerek mezkûr hükmün metinden çıkarılması yönünde çiftçi vatandaşların 
da mütaaddit talepleri mevcuttur. 

Vergi nispetleri de göz önünde tutulduğu, takdirde, orta büyüklükte araziye sahip çiftçile
rin dahi ödiyecekleri vergi, bu istisnanın. kaldırılmış olmasına rağmen, pek cüzi olacaktır. 
' Madde 11. — Tasarının 4 ncü maddesinde de belirtilmiş olduğu üzere, Emlâk Vergisinin aynı 

karakterde bir vergi oluşu sebebiyle vergi nisbetlerinde öngörülen değişikliğe paralel olarak, top
lama ve aile relisi beyanları hükümlerine de mahal kalmadığı düşünülmüştür. 

Madde 12. — Bina Vergisi nisbetine ilişkin 8 nci maddenin tadil gerekçesinde açıklanan se
beplerle müterakki şekildeki Arazi vergisi nisbeti de Bina Vergisine benzer bir surette binde 10 
olarak tek nisbete irca edilmekte ancak arsalardan alınacak vergi nisbeti ise aynen muhafaza edil
mektedir. 

Madde 13. — Tasarının bu maddesi ile kanunun Arazi Vergisinde mükellefiyetin başlaması ve 
bitmesine ilişkin hükümlerini kapsıyan 19 ncu maddesi hükmü tasarının 9 ncu maddesinin gerek
çesinde izah olunan sebeplerle ve maddeler arasında eşitliği sağlamak üzere, yeniden düzenlenmiş 
ve ayrıca bir (c) fıkrası eklenerek Arazi Vergisinde muafiyetin sukut etmesi halinde mükellefiyetin 
hangi tarihte başlıyacağı hususundaki boşluk doldurulmuştur. 

Diğer taraftan kanunun 19 ncu maddesine eklenen iki fıkra ile Arazi Vergisinde tereddütler 
doğurabilecek bâzı hallere açıklık getirilmiştir. 

Kanun hükümlerine göre deprem, su basması, yangın gibi sebeplerle binaların yanması, yıkıl
ması halinde, bu binaların işgal ettikleri sahalar bu olayın vukubulduğu yılı takibeden bütçe yı
lından itibaren arsa haline gelmekte ve vergiye tabi olmaktadır. Bu halin mükellefleri müşkül 
durumda bırakacağını açıklamaya lüzum yoktur. İşte bu gibi hallerde yanan, yıkılan binaların 
arsalarından iki yıl süre ile vergi alınmamasını sağlamak üzere maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Keza üzerine bina yapılan arazinin Arazi Vergisi mükellefiyetinin ne zaman sona ereceği husu
sunda kanunda bir açıklık buhınmadığmdan, bu boşluk maddeye eklenen ayrı bir fıkra ile gideril
miştir. 

Madde 14. — Tasarının bu maddesiyle, kanunun 20 nci maddesine bir fıkra eklenmektedir. 
Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait arazinin bir beyannamede, arsaların ise 
diğer bir beyannamede birleştirilerek beyan edilmesini öngören bu hükümle, eskiden olduğu gibi 
aynı mükellefe ait arazinin veya arsaların aynı hesapta toplanabilmesi ve vâki olacak değişklik-
lerin kolayca takibedilebilmesi amacı güdülmüştür. 

Madde 15. — Tasarının bu maddesi ile muhtelif zamanlarda ve muhtelif sebeplerle çıkarıknış 
olan özel kanunlarla tanınmış Bina ve Arazi vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri kaldı
rılmıştır. 

Emlâk Vergisi Kanununun Bina ve Arazi Vergisine ait daimî ve geçlLci muaflıklar ve istisnalar
la ilgili hükümlerinin tetkikinde görüleceği üzere bu yeni kanun muafiyet ve istisna konularını çok 
geniş olarak kapsamına almış bulunmaktadır. Gerçekte reel vergilere ilişkin kanunlarda muafiyet 
ve istisna konulan çok az bir yer işgal etmekte iken bizim kanunuımuzda muafiyet ve istisnaların 
geniş tutulması yanında ayrıca özel kanunlarla tanınmış muaflık ve istisna hükümlerinin saklı tu
tulması vergide eşitlik ilkesini bozmakta ve bu durum vergilendirme işleminde zorluklar yarat
maktadır. 

Diğer taraftan mahallî idarelerin başlıca gelir kaynağını teşkil eden Emlâk Vergilerinde bâzı 
kuruluşlara muaflık ve istisnalar tanınması verginin verimliliğine menfi yönde etki yaptığı gibi 
mahallî idarelerin finansman kaynaklarını da azaltıcı bir sonuç doğurur. Kaldı M, özel kanunlarla' 
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belli kurum ve kuruluşlara muafiyet ve istisna tanınması mal ve hizmet üretimi yapan müesseseler 
arasındaki eşit imkânları da bozar. 

Kısaca >arz edilen sebeplerle kanunda yer alan muafiyet ve istisnalar yeter görülerek kanunun 
22 nci maddesi hükmünün kaldırılması cihetine gidilmiştir. 

Kaldırılan bu hüküm yerine konulan madde ile, Bina ve Arazi vergileri dle ilgili muaflık ve 
istisna hükümlerinin Emlâk Vergisi Kanununa bir hüküm eklenmek veya bu kanun hükümlerinde 
değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenmesi esası getirilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik ile Emlâk Verdisinin muaflık ve istisna hükümlerinde birlik sağlanması 
ve hükümler arasındaki organik bağın kurulması amacı güdülmüştür. 

Şu kadar ki, 31 . 5 . 1963 tarih ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan ve Devletlimizi uygula
makla yükümlü kılan Milletlerarası Andlaşmalar ile tanınan muaflık ve istisnalar 41 nci maddeye 
eklenen bir fıkra ile saklı tutulmaktadır, 

Madde 16. — Bu madde ile Emlâk; Vergisi Kanununun beyanname verme ve 'bildirimde bulun
ma süresine dair 23 ncü maddesi yeniden (tedvin edilmiş ve gerek genel beyanların, gerekse ara 
'beyanların yapılacağı süreler açıklıkla tesibiıt olunmuştur. Mevcut hükme göre 'bina ve arsalar 
için beş yılda, arazi için on yılda bir yapılacak genel beyanlara ait süreler ileriki yıllarda bir
liğini kaybedecek bir istikamette değişebilirdi. Bu ise bina ve arsalarda beş ve arazide on yılda bir 
değerlerin aynı esasa göre gözden geçirilmesi imkânını Orta'dan kaldırır. Yapılan değişiklikle bu 
mahzur (bertaraf edilmiş ve genel beyanın ne zaman yapılacağı (hususuna açıklık getirilmiştir. 

Diğer taraftarı yeni inşa edilen binalara ait bildirim süresi, kanunun 5 nci maddesinde 2 ay, 
23 ncü maddesinde ise üç ay olarak zikredilmiş; arazide ise geçici muaflığa ait bildirimler kanu
nun 115 nci maddesinde, içinde bulunulan bü)bçe yılı olarak (kanunun '33 ncü maddesine giren aynı 
haller için ise kanunun 23 ncü maddesinde üç aylık 'bir süre olarak blükme bağlanmıştır. Aynı ko
nulara ait tesbit edilen bu farklı sürelerin karışıklık yaratacağını açıklamaya Mzum yoktur. İş
te kanunun zikredilen maddelerinde yer alan farklı 'bildirim süreleri, tasarının bu maddesi ile 
bir esasta birleştirilmiştir. Bu arada mükellefiyetin müteakip hütçe yılından itibaren başlıyacağı 
göz önünde tutularak ara beyannamelerin de, içinde bulunulan bütçe yılı içerisinde verilmesi esa
sı 'getirilmiştir. 

Diğer taraftan bütçe yılının son üç ayı içerisinde vuku/bulan değişikliklerin bildirilmesine 
bir ızaman burakmak için bu Ihallerde, beyannamelerin değişikliğin vukulbulduğu tarihten itifbarjn 
üç ay içerisinde 'verileceği özel olarak belirtilmiştir. 

Böylece değişikliklere ait 'beyanlara istinaden yapılacak tarh ve tahakkuklarda karışık durum
ların lortaya çıkması önlenmüştir. 

«Keza, kanunun 33 ncü maddesine eklenmesi öngörülen 8 numaralı fıkranın 'gereği olarak mad
deye (d) fıkrasının eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur. Gerçekten, ıgenel beyanlar arasında herhan
gi bir sebeple devamlı olarak değerlerinde % 25 ten fazla artış veya azalış görülen bir höligedeki 
emlâkin değerlerinin değiştirilmesini öngören beyannamelerin, diğer değişikliklerdeki ıgibi olayın 
vukuu tarihine değil, mükelleflerin Maliye Bakanlğıınca beyana davet edilmeleri tarihine bağlan
ması zaruri görülmüiştür. 

Ayrıca kanunun '23 ncü maddesindeki ilgili vergi dairesi, emlâkin (bulunduğu yerdeki ilgili 
vergi dairesi tolarak değiştirilerek, beyanın yapılacağı verigi dairesi açıkça belirtilmiştir. 

Öte yandan, gerek (genel beyan gerekse ara beyan sürelerini bir misline kadar uzatmaya ilişkin 
Maliye Bakanlığı yetkisi, vergileme prensiplerine uygun olarak, sadece ıgenel beyan süresine inhi
sar ettirilmiş ve genel (beyanların bir disiplin içerisinde yapılabilmesini sağlamak amaciyle mü
kelleflerin beyanname verme tarihlerini kanuni beyan süresi içinde tesibit etme konusunda vergi 
dairelerini yetkili kılacak bir hüküm de maddeye eklenmiştir. 

Madde 1'7. — Tasarının hu maddesiyle bina, arazi ve arsaların vergilendirilmesi için alınacak 
beyannamelerin şekli ve muhtevasına ait kanunun 24 ncü maddesi hükmü, açıklığa kavuşturul
mak suretiyle yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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Madde 18. <— Kanunun 25 nci maddesi ile köylerde bulunan bina ve arazinin beyanaaıda bir 
kolaylık sağlanmış ve bu emlâkin beyanname verilmesine lüzum (kalmaksızın k!öy kıymet beyanı 
defterine yazdırılmasa usuMi kabul 'edilmiştir. Fakat aynı mükellefin belediye sınırları için'de em
lâki varsa bunlar için beyanname verecektir. Bu hal bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içinde bulu
nan ve bir mükellefe aidolan emlâkin bir 'kısmının beyanname ile bildirilmesi, bir kısmimin ise 
kıymet (beyanı defterine yazılması gibi mükellef hesabının takibini zorlaştıran bir durum yara
tacaktır. Kaldıfci bir kısım emlâkini beyanname ile bildiren bir mükellef için diğer emlâkini de 
aynı beyannameye dâhil ederek bildirme'k bir külfet teşkil etmiyeceği gibi gerek (tarh gerekse tah
sil bakımından mükellef için de kolaylık sağlıyacaSktır. işte bu sebeple tasarının bu maddesi ile 
kanunun 25 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. (Bu suretle belediye sınırları içinde bulunan bi
na ive arazisi dolayısiyle beyanname vermek mecburiyetinde (olanların, köylerde bulunan bina ve 
arazisini de aynı beyannamede (göstermeleri mecburiyeti konulmuş ve böylece sadece 'köylerde bi
na ve arazisi bulunan mükelleflerin beyanlarını muhtarlıklara yapması ve köy kıymet beyanı 'def
terine 'yazdırması esası muhafaza edilmiştir. 

Keza, beyan esnasında köyde bulunmıyanlarm kıymet beyanı defterini imzalamak için köye 
gelmek mecburiyetinde kalmamalarını buna mukabil vergi dairelerine verilecek beyannameler
den, muhtarların da haberdar e'dilmelerini sağlıyan hükümler ilâve olunmuştur. 

Madde 19. — Tasarının bu maddesiyle kanunun, muhtar ve ühtiyar kurulunun igörervlerine 
ilişkin 26 nci maddesinin ilk fıkrası hükmü, tamamlanmak amaciyle, yeniden düzenlenmiştir. 

Yeniden düzenlenen bu hükümle muhtar ve ihtiyar kurullarına, mükellef beyanlarını (köy kıy
met beyanı detfterlerine geçirip, kira bedeli ve vengi değerleri Iharicolmak üzere doğruluğunu tas
dik ettikten sonra, beyanda bulunmryan mükelleflerin isimlerini ve biliniyorsa • adreslerini de 
vergi dairesine bildirmesi görevi verilmektedir. 

Bu suretle bina ve arazinin beyan dışı kalmasının 'Önlenilmesi ve eşit bir vergileme sağlanılması 
mümkün olacaktır. 

Madde 20. — Kanunun 27 nci maddesi ile sadece beş veya on senede bir defa yapılacak be
yanlar için bir aylık ek süre tanınmış, ara beyanlar îçin bir ek süre tanınmamıştır. Bu halde ara be
yanlar için Vergi Usul Kanununun 342 nci maddesine göre 15 günlük ek süre uygulanacaktır. 
Tasarının bu maddesi ile ara beyanlar için de özel bir ek süre tanınmış ve yapılan değişiklikle 
bu ek süre bütün Emlâk Vergisi beyanlarına teşmil edilmiştir. 

Diğer taraftan, bir aylık ek süre yeter- görülmiyerek bu süre iki aya çıkarılmıştır. 

Madde 21. — Kanunun 25 nci maddesiyle köylerde bulunan bina ve arazinin beyanında sahip
lerinin okuma - yazma durumları göz önünde tutularak kendilerine bir kolaylık sağlanmak üzere 
muhtarlıklara beyanda bulunma imkânı sağlanmıştır. Kanunun bina, arazi ve arsaların ayrı he
saplarda toplanıp takibedilmesini öngören hükümleri karşısında, beyannamede gösterilen emlâkin 
bir kısmının belediye sınırları içinde bir kısmının da köylerde bulunması halinde, köylerde bulu
nan emlâke isabet eden verginin tefriki büyük zorluklar doğuracak ve bunun sonucu olarak 30 
ncu maddenin ikinci fıkrası hükmü işlemez hale gelecektir. 

Bu durumun bertaraf edilmesi için sadece köy beyanı defterine yazdırılan bina ve araziye ait 
verginin Kasım ayı içinde ödenmesi uygun görülmüş ve fıkra hükmü bu hususu sağlıyacak şekilde 
değiştirilmiştir. 

ö te yandan, ödeme aylarının bölgelerin özelliklerine göre sadece iller itibariyle değiştirilebil
mesi memleketimizin gerçeklerine tam bir uygunluk arz etmediğinden daha seyyal ve objektif bir 
uygulama sağlamak amaciyle maddenin üçüncü fıkrasındaki «iller itibariyle» deyimine yer veril
memiştir. 

Madde 22. — Tasarının bu maddesiyle, beyanı mütaakıp vergi dairesince yapılacak işlemleri 
gösteren kanunun 31 nci maddesi yeniden düzenlenmektedir. Ancak, bu düzenleme, kanunun 37 
nci maddesinde yer alan hüküm muvacehesinde, mevcut tekrarları önlemek için «inceleme yetkisi» 
deyiminin metinden çıkarılmasını ve maddenin son fıkrasına açıklık getirilmesini kapsamaktadır. 
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Bilindiği üzere, mevcut hükümde, «Takdir farkının reyiç bedelin yüzde ellisine tekabül eden 

kısmı için ceza uygulanmaz», ifadesi kullanılmıştır. Takdir farkı ile mukayeseye esas alınacak 
«Rayiç bedel» hem beyan edilen hem de takdir sonunda bulunan rayiç bedel olarak anlaşılmaya 
müsaidolduğundan, '«Rayiç bedel» deyimi yerine maddenin amacına uygun olarak «Beyan edilen 
bedel» deyimi kullanılmıştır. 

Ayrıca, beyanlarda vâki olacak yanılmanın rayiç bedelden yüksek beyanda bulunma yönün
den de olabileceği göz önünde bulundurulmuş ve bu halde hesaplandığı anlaşılan fazla verginin 
terkin ve mükelleflerine iade olunacağı sarahaten belirtilmiştir. 

Madde 23. — Tasarının bu maddesiyle kanunun 32 nci maddesinin son fıkrasına açıklık getiril
miştir. Gerçekten maddenin ilk iki fıkrasında, 27 nci maddede yazılı ek sürelere rağmen beyanda 
bulunulmadığı takdirde verginin, 31 nci maddede adı geçen memurlar marifetiyle takdir edilen 
vergi değerleri üzerinden idarece tarh olunacağı, bu tarhiyata itiraz olunduğu takdirde mükellefin 
yeniden beyana davet edilmiş sayılacağı ve 15 gün içinde beyanda bulunulursa bu beyan üzerin
den tarh ve tahakkukun yapılacağı belirtilmekle yetinilmiş, tahsil işleminin nasıl yürütüleceği 
açıkça belirtilmemiştir. 

Yapılan değişikliğe göre, beyan olunan değer üzerinden hesaplanan vergi tahsil edilecek ve iti
raz bu değerle takdir olunan değer arasındaki fark ile bu farka isabet eden vergiye inhisar ede
cektir. Bu suretle de, doğacak anlaşmazlıklar büyük ölçüde önlenmiş olacaktır. 

Madde 24. — Tasarının bu maddesiyle kanunun 33 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrası değişti
rilmektedir. Filhakika 2 numaralı fıkrada,'binada mevcut sabit istihsal tesislerinin kısmen veya 
tamamen kaldırılması vergi değerini tadil eden sebebolarak belirtilmiştir. 

Halbuki, sabit istihsal tesislerinin binaya konluması tadil sebebi sayılmadığı gibi esasen ka
nunun 7 nci maddesinde sabit istihsal tesisatına ait değerlerin vergi matrahına almmıyacağı hük
me bağlanmış bulunmaktadır. Bu nedenlerle, fıkrada fuzulen yer alan ibare çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan, 33 ncü maddeye 8 numaralı fıkra ile, her hangi bir sebep yüzünden bir şehir, 
kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina veya arazi değerlerinde ı% 25 i aşan 
oranda artma veya eksilme olması hali (tadil sebebi olarak ilâve edilmiştir. 

Gerçekten, 5 ve 10 senelik genel beyan süreleri arasında, sulama tesislerinin yapılması, baraj
lar inşa edilmesi ve saire gibi sebeplerle devamlı şekilde değer artışı vukubulduğu veya muhtelif 
sebeplerle değer azalışı meydana geldiği takdirde genel beyan tarihine kadar eski değer üzerinden 
vergi alınması vergi adaleti prensipleriyle bağdaştırılamamaktadır. 

Aynı maddenin son fıkrası hükmü ise 9 ve 19 ncu maddelerde aynen yer aldığından burada 
ayrıca tekrarına lüzum görülmemiştir. 

Madde 25. — Tasarının bu maddesiyle, kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin bir so
nucu olarak yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümlerin açıklığa kavuşturulması amaciyle 41 nci 
maddeye 4 numaralı bir bent eklenmesi zorunlu görülmüştür. Ancak, 31 . 5 . 1963 tarih ve 244 
sayılı Kanun gereğince yapılan ve Devletimizi uygulamakla yükümlü kılan Milletlerarası And-
laşmalar ile tanınan muaflık ve istisnalar saklı tutulmuştur. 

Madde 26. •— Tasarının bu maddesi, kanuna 20 . 7 . 1971 tarih ve 1446 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen geçici 6 nci madde hükmünü, her hangi yanlış anlamaya meydan vermemek 
üzere, saklı tutmaktadır. Bu suretle kanunda yapılan değişikliklerin tarih itibariyle farklı olma
sının ihtilâfa yol açması endişesi önlenmiş olacaktır. 

Madde 27 ve 28. — Yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 
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59 Nk>. lu ®&$ci Kmtâssyan. raporu 

Millet Meclisi 
59 No. lu Geçici Komisyonu 8 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/546 
Karar No. 2 

Yüklssefc Başfklaaıilığa 

29 . 7 . 1970 tarih r e 1318 sayılı Finansman Kanunu ile bâzı vergi 'kanunlarının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı, 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı; Malî denge kanunu tasarısı; Afyon Milletvekili Hamda! Hamamcıoğlun'un, 1318 sa
yılı Emlâk lAlım Vergisi Kanununa bâzı fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifi; Kayseri Mil
letvekilli Enver Turgut ve 6 arkadaşının, 1318 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanuna İM fıkra eklen
mesi hakkımdaki kanun telMılerini görüşmek üzere Genel Kurulun 17 . I I . 1971 tarihli 5 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici Komisyonumuz, 29 . 12 . 1971 tarihinde 
Başkanlık Divanı seçimini yaparak çalışmalarına başlamış olup âlik olarak 1/546 Esas No. lu Em
lak Vergisi Kanunumun bâzı maddelerinim kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını ele alarak Maliye Bakanlığının temsdicdlerilniin ide iş
tirakiyle tetkik ve müzakere etmiş ve mıetdleede: 

Verginin bünyesine ve tatbikatta sağlryacağı kolaylığa uygun değişiklikleri kapsıyan tasarı, 
Geçici Komisyonumuzca geme! olarak benimsenmiş ve uygun görülen değişiklikler aşağıda gerek
çeleriyle arz edilmiştir: 

Tasarımın başlığı Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 1. — Bina Vergisinden devamlı olarak muaf tutulacak binaları gösteren tasarınım 4 mcü 

maddesinin tereddüt doğurup ihtilâf yaratabilecek redaksiyon hatalarının giderilmesi amacını 
taşıyan bu madde Geçici Komisyonumuzca 'aynen benimsenmiş ve amatör spor kulüplerinin kuru
lup gelişmesini teşvik için, bunlara ait binaların, Gelir veya Kurumlar Vergisine Itabi işlet
melerine aidolmamaları veya bunlara tahsis edilmemeleri şartiyle, vergiden muaf tutulmalarını 
sağlıyan (o) fıkrası madde metnine eklenerek Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile değiştirilmesi öngörülen kanun tasarısının 5 noi maddesindeki fıkra 
hükümleri genellikle tam cümleler halinde kaleme alınmış ve bu düzenleme Geçici Komisyonu^ 
muzca da benimsenmiş olduğundan madde başında yer alan ve bir tekrardan ibaret kalan «Aşağı
da yazılı binalar Bina Vergisinden geçici olarak muaftır.» ibaresi metinden 'çıkarılmıştır. 

Maddenin (a) fıkrası, özellikle köy ve küçük kasabalardaki uygulamalarda karşılaşılabilecek 
zorluk ve ihtilâfları önlemek içim, faydalı alan ölçüsüne yer verilmemek suretiyle yeniden düzen
lenmiş ve Hükümet tasarısında yer alan «25 000 liradan az olmamak üzere vergi değerinin 1/5 i» 
şeklindeki miktar ölçüsü de bugünkü bina değerlerinin üksek oluşu göz önünde bulundurularak 
«50 000 liradan az olmamak üzere, vergi değerinin 1/4 i» ölçüsüne yükseltilmiştir. 

Bu suretle, mesken olarak kullanılan yeni yapılarda mükellefin ilk yıllarda daha az bir ver
gi ödenmesi sağlanmış, bumun yanında, mahallî idarelerin gelir ihtiyacı ve mükellefin vergi' öde
me olanağı göz önüne alınarak muafiyet süresinin 5 yıl olarak tesbit ve kabulü uygun görülmüştür. 

öte yandan, mevcut binalara yapılacak ilâvelerim geçici muaflıktan ne şekilde yararlandırıla
cağıma ilişkin fıkranın üçüncü bendi de, faydalı alan ölçüsüne yer verilmemesi ve bu halin kanu
nun 33 ncü maddesi gereğince (esasen tadil sebebi kabul edilip ilâvenin yapıldığı bina değerinin 
yeniden beyana tabi tutulmasının 23 ncü madde ücabımdam bulunması göz önünde tutularak ye
niden düzenlenmiştir. 

Maddenin (b) ve (c) fıkraları aynen kabul edilmiş, (d) fıkrası ise, madde başımda yer alam 
ibare çıkarıldığından, tam cümle halinde olacakşekilde Geçici Komisyonumuzca kaleme alın
mıştır. 
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Madde 3. — Koy binalamna istisna tanıyan, 1319 sayılı Kanunun 6 mıcı maddesindeki1 değer had
lerinin aızaltılmasıını öngören bu madde, köylerdeki ilmaır faaliyetlerini ve belediye hudutları dı
şındaki yatırımları yeterince destekliyeımiyeceği düşüncesiyle Geçici KarMsyonumuzca benimsen
memiş ve tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Madde 4. — ,1319 sayılı »Kanunun, ilçe ve aile itibariyle toplama yapılmasını öngören 7 nci mad
desinin üç ve dördüncü fıkralarını kaldırarak verginin bünyesine uygun şekilde bina birimlerinin 
tek tıek vergilendirilmesi imkânını getiren Hükümet tasarısının bu maddesi 3 neü madde olarak 
Geçcii Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Reıel verginin karakteristik özelliklerinden bir diğeri olan bina birimlerinin tek 
nilsbet üzerinıdetn vergilendirilmesini sağlayan tasarının bu maddesi 4 ıncü madde olarak Geçici Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Ancak, mülk konut yapımını teşvik amaeiyle sahiplerince mesken olarak kullanılan bina veya 
dairelerin genel nisıbettıe daha az bir nisbette vergiye tabi tutulmasını ve ayrıca bu uygulamanın 
Türkiye sınırları içinde mevcudolan sadece bir meskene hasredilmesüni teminen maddeye bir 
ikinci fılkra eklenmesi uygun görülmüştür. 

Öte yandan, tasarı aile getirilmesi teklif edilen ikinci fıkra ise, şehirlerün gelişi güzel yapılar
la dolmasını ve arsîa spekülâsyonu suiistimallerini önlemek amacını tam olarak gerçekleştirmek 
fakat, âdil olmıyan uygulamalara da yer vermemek için redaksiyona tabi tultul'arak ve üçüncü 
fıkra olarak Geçici1 Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 6, 7 ve 8. — Tasarının bu maddeleri 5, 6 ve 7 nci maddeler olarak Geçici Komisyonu
muzca aynen kabul ledilimiiştir. 

(Madde 9. — Tasarının bu maddesi 8 nci madde olarak ve (c) fıkrasında derpiş edilen ««Aza
mî 10 yıl» lık süre «Azamî 15 yıl» şeklinde düzeltilerek Geçici Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Madde 10 ve 11. — Tasarının bu maddeleri 9 ve 10 ıncu maddeler olarak Geçici Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Para değerindeki düşme ve gayrimenkul değeri erindeki artma oranı arazinin hâ
sıla değerindeki artış oranının çok üstünde olduğu nazara alındığında arazi sahiplerinin ağır bir 
vergi yükü altına girmesini gerektireceği düşünülen binde 10 vergi oranı binde 6 ya Indirülmeik 
suretiyle tasarının 12 nci maddesi 11 nci madde olarak Geçici Komisoınumuzca tadilen kabul 
edilmiştir. 

Madde 13, 14 ve 15. — Tasarının ıbu maddeleri 12, 13 ve 14 ncü maddeler olarak Geçici! Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştik-. 

Madde 16. — [Beyanname verme sürelerini tâyin eden bu maddenin (a) fıkrasında bir taraf
tan bina ve arsalar, diğer It'araftan arazi ftçin ayrı genel beyan dönemleri tesbit edilmesi, eşit olmı
yan bâr vergilendirme getireceği düşüncesiyle benimsenmemiş ve genel beyan süresi, bina ve ara
zi vergi değerlerinin: 'belli ve kısa dönemler içinde gözden geçirilmesine imkân vermek bakımın
dan, beş yıllık dönemde birleştirilmiştir. 

Maddemin diğer fıkraları aynen benimsenmiş ve 15 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Tasarının bu maddesi 16 nci madde olarak ve tatbikatta kolaylık ve basitlik sağ-
lıyacak bâzı redaksiyon düzeltmeleri1 yapılarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasından «hesaplanan vergisi», (a) bendinden «faydalı olanı», (c) bendin
den «yıllık g'ayrilsâfi hasılat tutarı» ile eş anlamlı «verim gücü» ibarelerinin çıkarılması (a), (b) 
ve (c) bentlerine parantez içine alman «vergi değeri» ibaresinden önce «rayiç bedeli» ibarele
rinin eklenmesi bu kabildendir. 
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Madde 18, — Ta&arının 'bu maddesi, il ve ilçe metrkezi (olmıyan beldelerde de mükelleflere 
bir kolaylık olmak üzere, köylerdeki gibi kıymet beyanı defterlerine yazılı ve Sözlü beyanla
rın kaydedilelbilmesi ve mükelleflere, dilediMori takdirde, beyan süresi içinde, ilgili vergi 
dairelerine aynı şekilde yazılı ve sözlü ba&jvurabilme imkânını sağlyan bir fıkranın eklen
mesi, bunun gereği olarak da, diğer fıkraların redaksiyona tabi tutulmıası ve madde numa
rasının 17 olarak deği^irilmesi suretiyle Geçici K ornisyonumıızıcia kabul edilmiştir. 

Madde 19* ve 20. — iTiaısarmıu bu maddeleri 18 ve ve 19 ncu (maddeler olaralk Geçici Komiıs-
yonumuızjcaj aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. —'1319 sayılı Kanunun 30 ncu (maddesinin iki ve üçüncü fıkralarını değiştinmek 
aımacını igüden bu maddeninı numarası 20 olarak düzteltilimiş ve 'emlâke ilişkini tasarruf kı
sıtlamalarını da kaptsıyacak şekMe madde yeniden Geçici Komisyonumuzca kaleme alınmış
tır. 

Her ne kadar, Vergi Kanununun 9 ve 19 n em maddelerinde, kanunların veırdiği yetkiye da
yanılarak oturulması, kullanılması veya tasarrufu yasıakılanan bina ve araziye ilişkin ver
gilerin yasaklatma süresince alınımıyacaığı derpiş edilmiş ise İde bu büklümlerin tasıarrufa kı-
SDtlamıa getiren kanun ve diğer mevzuatı kapsa mıyaeağı, aksi kabul edilse bile âdil bir uygulaıma 
olmryaeağı düşüinülmüşıtüir. Çükün, özellikle îtmar Kanununun ve belediye imaır splânlarımn 
uygulanmasından doğan bu kabil kısıtlamalar tam bir (tasarruf yasaklaması mahiyetinde değil
dir-

Bu sıebeple 9 ve 19' ncu madde ıhükümlerinin t akamııfun taimatmen yasaklanması hallerinde uy
gulanması prensibdlaraik benimsenmiş ve İmar Kanunu gibi kamu düzeni koyan kanun ve 
mevauaJt (gereğince tasarrufu (kısıtlanan emlâke ilişkin vergilerin, kısıtlama. süresince sadece 
1/10 oranında alınması uygun »görülerek maddeye bu 'amacı belitfteın 'hükmler eklenmiş ve her 
hangi bir yanlış anlamıaya meydan verilmemesi için 'kanunun 9 ve1 '19 ncu ımaddıe hükümlerinin 
saiklı »olduğu iayrıca belirtilmiştir. 

Kısıtlamanın sona ermesini ftafcibeden bütçe yılından itibaren vergi, emlâlkin tüm vergi değeri 
üzerinden ödenecek ve fosıtlamaiarın neler olduğu, tevsiki ve kısıtlamayı koyan fcaımu olağanlarının 
görev ve soınıırnluikıikları Millî EğîMm, îımıar ve tskân ve İçişleri bakanlılklarınm mütalâası /alınarak 
Maliye Bakanlığınca düzenlenecek İbda* yönetmelikte go^rilıecektir. 

Maddenin i k üç ifiknası tasan mettmindıen alınmış ve halen yürürlükte oilaaı maddenin son fıkra
sı aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 22, 23, 24, 25 ve 26. Hükümet tasarısının bu maddeleri sımasiyle 21, (22, 23, 24 ve 25 nci 
maddeler olarak Geçici Komisyonumuzca laynen kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Tasarının ıbu maddesinde, 3 neü maddenin tasarı metninden çıkarılmış olması ne
deniyle, Tiedaksiyon düzeltmesi yapılmış ve 26 ncı madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul ediüL-
ımiştir. 

Madde 28. •— Tasarmın ıbu maddesi 27 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun (tasviplerine ar zeditömek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sayg ııle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Çorum' Mardin Giresun Adıyaman 

.4. Güler E. K. Aybar H. İpek A. Turanlı 

iAımaisya Bitüais Bolu İzmir 
(Söz hakkım mahfuzdur.) Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur. muhalifim 

8. Ay gün K. M. AJcı§ık H. 1. Cop K. Önder 
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Kara Kars Koşaya Kütahya 
Söz 'hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. (Muhalifim muhalefet (Muhalifim muhalefet 

t. H. Alaca K. Okyay şerhim eklidir) şerhimi efeiLidir) 
t. Baran M. Ersoy 

SİTM 
T. Koralim 

Niğde 
N. Çerezci 

İmzada bulunamadı 

âfâmt 
ıSöz hakkım mahfuzdur. 

M. İV. Oktay 

Sinop 
H. Biçer 

Trabzon 
(Muhalifimi, Söz hakkım mahfuzdur) 

E. Dikmen 

MuhaMet şerhi 

Tahrir esasını terk 'edip beyan esasını getiren Emlâk Vergisi 'Kanunu, mülkiyet hakkıma ve 
mülkiyet hukukuna büyük ölçüde zıar&r verecek ve tatbikatta lihtüâtlara sebeıbolıacak ağır hüköm-
lerd (ihtiva etmektedir. 

Anayasanın ISosyal devlet ilkesine, plânın öngördüğü hedeflere ters düşen; sm.od*rn vergi an
layışına, sosyal adalete laykırı olan Emlâk Vergisinin prensibine muhıallM olduğum için, değişiklik 
tasarısının tümüne ide muhalifim. 3 . 2 . 1972 

Kütahya MMıetvefaili 
Mthmrt Ersoy 

Muhalefet şerhi 

Kanun tasarısında, evvelce meclislerimizde kabul edilmiş metinde kaıbul edilıem vergi oranlarımı 
çok fazla miktarda .artıran; müterakki vergilendirme 'esasını terk ederek; küçük mülk sahipleri
nin aleyhine, büyük mülk sahiplerinin lehine tecelli êdecek tek ve mutlak vergi niahatd uygula
ması getiren hüküm değişikliklere muhalifim, 

S . 2 . 1971 

İrfan Baran 
Konya Milletvekili 
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HÜKtNVEETtN TEKLİFİ 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiş
tirilmesi 've bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MAODE 1. — 29 . 7 . 1070 tarih ve 1310 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin 
(ıb) fıkrasının ilk paragrafı ile aynı maddenin (c) ve (f) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

b) il özel İdareleri/belediyeler Ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara 
bağlı müesseselere ait : 

c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk Ihava depoları, içmeler ve 
kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksa-
diyle işletilen hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odalarıı: 

f) IKazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teş
his ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhane
ler, revirler, kreşler ve korunmaya muhtaç çocuklan koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri 
ile benzerleri; 

MADDE 2. — Aynı kanunun ö nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici muaflıklar : 
MADDE 5. — Aşağıda yazılı binalar bina vergisinden geçici olarak muaftır: 
a) iFaydalı alanı 100 metrekareyi (100 dâhil) aşmayan binalann, bina apartman ise dairele

rin, mesken olarak kullanılmak kaydiyle, (25 000) liradan az olmamak üzere vergi değerinin 
l/ö i, inşaalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyet
ten faydalanırlar. 

Bu binalann, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartiyle, satmalına 
veya sair suretle iktisabolunması halinde de yukardaki muaflık hükmü kalan süre için uygula
nır. 

iMeveut binalara ilâveler yapılması hâlinde, yukardaki muaflık hükmü, ilâve edilen kısma 
ait faydalı alan ile ilâvenin yapıldığı bina veya dairenin faydalı alanı toplanılan nazara alınmak 
suretiyle, aym şart ve süre ile ilâve edilen kısım için de uygulanır. 

Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması ha
linde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyetin bu halin vukubulduğu yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren düşer. 

b) 'Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi al
mış olan Ctelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tah
sis ettikleri ve işletmelerine dâhil binalan, inşaalannın sona erdiği veya mevcut binalann bu 
maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itiba
ren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandınlır. 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetler sebebiyle binalan yanan, yıkılan veya kul
lanılmaz hale gelen veya yanığın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri (deprem 
hariç) âfetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binalann vergi mükellefleri tarafından âfetin 
vukubulduğu veya âfete mâruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en 
geç 5 yıl içinde âfetin vukubulduğu yerde veya kamu kuruluşlannca gösterilen yerde inşa edi
len binalar inşalarının sona erdiği' yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre inşa olu
nup hak sahiplerine teslim edilen binalar devir edildikleri yılı takibeden bütçe yılından itibaren 
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59 NOLU GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTİRÎŞt 

29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin 
(b) fıkrasının ilk paragrafı ile aynı maddenin (c) ve (f) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve mezkûr maddeye (n) fıkrasından sonra (o) fıkrası ilâve edilmiştir : 

b) ti özel idareleri, belediyeler ve köyler ile ıbunlarm teşkil ettikleri (birlikler veya bunlara 
bağlı müesseselere ait : 

c) 'Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk 'hava depolan, içmeler ve kap
lıcalar ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle 
işletilen hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları; 

f) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis 
ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, 
revirler, kreşler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile 
benzerleri; 

o) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi 'Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor 
kulüplerine ait binalar (Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi işletmelere aidolmamalan veya bun
lara tahsis edilmemeleri şartiyle). 

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

Madde 6. — a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 50 000 liradan az 
olmamak Üzere vergi değerinin 1/4 *ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itiba
ren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartiyle, satmalına veya 
sair suretle dktisabolunması halinde de yukardaki muaflık ıhükmü kalan süre için uygulanır. 

Mevcut binalara ilâve yapılması halinde, 33 ncü maddenin (1) sayılı bendine göre beyan edi
len değerden ıbu kısma isabet eden değer için, yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygu
lanır. 

Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak 'kullanılmaması ha
linde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren düşer. 

b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış 
olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettik
leri ve işletmelerine dâhil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tah
sisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yü süre 
ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetler 'sebebiyle (binaları yanan, yıkılan veya kulla
nılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri (deprem 
hariç) âfetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların vergi mükellefleri tarafından âfetin 
vukubulduğu veya âfete mâruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en 
geç 5 yıl içinde âfetin vukubulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edi
len binalar inşalannın sona erdiği yılı, kamu kuruluşlannca ilgili kanunlarına göre inşa olunup 
hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildikleri yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl 
süre İle geçici muafiyetten faydalandınlır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası (hükmü uygulan
maz.) 
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(Hükümetin Teklifi) 

10 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uy
gulanmaz.) 

Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca âfet bölgesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı konulan yerler
de yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz. 

Bu fıkrada yazılı muafiyetten faydalanacak mükellefler, İmar ve İskân Bakanlığının yetkili 
kıldığı kuruluşlardan âfete mâruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz 
etmeye mecburdurlar. 

d) Fuar, »ergi ve panayırlarda inşa edilen binalar (bu yerlerin açık bulunmadığı zamanlar
da başka maksatlarla kullanılan binalar hariç) 

Yukarda (a), (fo), (c) ve (d), fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için, mezkûr fıkralar
da yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi şarttır. 
Ancak, bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukulbulduğu taktirde bildirim, olayın vukubul-
duğu tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, (bildirimin yapıldığı yılı takiibeden bütçe yılın
dan muteber olur. Bu taktirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait 
muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

MADDE 3. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Köy binaları için istisna : 

Madde 6. — Köylerdeki binaların, (30 000) liradan az olmamak üzere, ver£i değerinin 1/5 i 
bu vergiden müstesnadır. 

Ancak, bu binalar hakkında 5 nei maddenin (a) fıkrası hükmü ayrıca uygulanmaz. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 7 nci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Nisbet : 

Madde 8. — Bina vergisinin nisbeti binde 8 dir. 
Şu kadar ki, hesaplanacak vergi arsasının vergisinden az olamaz. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi : 

Madde 9. — Bina vergisi mükellefiyeti; 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi, 
b) Bu kanunun 33 noü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil 

eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu, aynı maddenin 8 numaralı fık
rasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet edildiği tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
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(59 Nolu Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca âfet bölgesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı konulan yerler
de yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz. 

Muafiyetten faydalanacak mükellefler, îmar ve iskân Bakanlığının yetMli kıldığı kuruluşlar
dan âfete mâruz kaldıklarına dair alacaklan bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdur
lar. 

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

Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için, mezkûr fıkralar-
da yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi şarttır. 
Ancak, bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirim, olayın vukubul-
duğu tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından 
muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait mua
fiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.) 

MADDE 3. — Tasarının 4 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca 3 ncü madde olaraJk aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki işekilde değiştirilmiştir : 

Nispet: 

Madde 8. — Bina Vergisinin nispeti binde 8 dir. 

Sahibi tarafından bizzat mesken olarak kullanılan binalarda, bina apartman ise apartman dai
resinde, vergi nispeti binde 5 tir. Ancak, Türkiye sınırlan içinde birden fazla meskeni bulunanla
rın yalnız birine bu nispet uygulanır. 

Şu kadar ki, yeniden inşa edilen binalann vergisi, arsasının vergisinden az olamaz. 

MADDE 5. — Tasannm 6 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca 5 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını ka
zanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takibeden taksitten iti
baren sona erer. 

Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak ©dilen binaların 
vergileri, mükellöflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince reteen tesbit 
edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu 
hallerin devam ettiği sürece alınmaz. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 10 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra elenmiştir. 
Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait binalar aynı beyannamede birleş

tirilerek beyan olunur. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde de îgitirilmilş'tilr. 

Mevzuat : 

Madde 12. — Türkiye Sınırlan içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
Arazi Vergisi'ne tabidir, 

Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. 
Belediye sınırları içjinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu ka

nuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile belli edilir. 
Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tâbiri arsaları da 

kapsar. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici muaflıklar : 

Madde 15. — Aşağıda yazılı arazi geçici olarak arazi vergisinden muaftır : 
a) özel kanunlara göre, devlet ormanları dijinda insan emeğiyle yeniden orman haline ge

tirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl; 
b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür 

bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık 
ve sair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarı
ma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan arazide yeniden 
fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçe 
meydana getirilmesinde âzami 10 yıl; 

'Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazık cihetlere tahsis edilmiş ol
duğunum ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâyin 
olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim 
yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdir
de bildirimin yapılMığı bütçe yılının somuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet konusu arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetlere tah
sis edilmiş olup olmadığının şartları ile (c) fıkrasına göre geçici muafiyet verilecek haller, bun
ların şartları ve muafiyet süreleri Tarım ve Orman bakanlıklarımın mütalâası alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulur. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 16 nci maddesi kaldınlmıştır. 
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MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 6 ncı madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 8 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 7 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici muaflıklar : 
Madde 15. — Aşağıda yazılı arazi geçici olarak Arazi Vergisinden muaftır : 
a) Özel kanunlarına göre, Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline ge

tirilmek üzere ağaçlandırtlan arazi 50 yıl; 
b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bit

kilerinin yetişmelerini engelliyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve 
sair haller dolayısiyle üzerinde tanm yapılamıyan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tanma el
verişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartlan haiz olan arazide yeniden fi
danla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvalık, bağ ve bahçe 
meydana getirilmesinde âzami 15 yıl. 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere taJhsis edilmiş oldu
ğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tâyin olu
nan cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılından başlar. Bütçe yık içinde bildirim yapıl
mazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bil
dirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet konusu arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetlere tah
sis edilmiş olup olmadığının şartlan ile (c) fıkrasma göre geçici muafiyet verilecek haller, bunla-
nn şartlan ve muafiyet süreleri Tarım ve Orman bakanlıklarının mütalâası alınmak suretiyle Ma-
lye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulur. 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca 9 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları kaldırılmıştır. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Nispet '• 

Madde 18. — Arazi Vergisinin nisbeti arazide binde 10, arsalarda binde 15 tir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükellefiyetin haşlaması ve bitmesi : 

Madde 19. — Arazi Vergisi mükellefiyeti; 
a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi, 
b) Bu. kanunun 33 ncü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil 

eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukuibulduğu, aynı maddenin 8 numaralı fık
rasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet edildiği tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takibeden bütçe yılından itibaren başlar. 
Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vuku-

bulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer. 
Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükellefler

ce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tesbit edilmesi üzerine, ya
saklama tarihini izliyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz. 

Deprem, su basması, yangın gibi tabiî âfetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait 
vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takibeden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alın
maz. 

Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takibeden bütçe 
yılından itibaren sona erer. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 20 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait arazi bir beyannamede, arsalar ise 

ayrı bir beyannamede birleştirilerek beyan olunur. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 22 nci maddesi kaldırılmış ve yerine aşağıdaki madde konul
muştur. 

Muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanunda yer alması esası : 
Madde 22. — Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu kanuna eklen

mek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Beyanname verme süresi : 

Madde 23. — Emlâk Vergisi ile ilgili olarak : 
a) Bina ve arsalar için beş yılda, arazi için ise on yılda bir defa olmak üzere verilecek beyan

nameler, Maliye Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takibeden bütçe 
yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona erme
sinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı 
içerisinde, 
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MADDE 10. — Tasarının 11 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 10 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet : 

Madde 18. — Arazi Vergisinin nisbeti arazide binde 6, arsalarda binde 15 tir. 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca 12 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca 13 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 15 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 14 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyanname verme süresi: 

Madde 23. — Emlâk Vergisi ile ilgili olarak : 
a) Bina, arsa ve araziler için 5 yılda bir defa olmak üzere verilecek beyanameler, Maliye Ba

kanlığınca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tariîıi takibeden bütçe yılmın Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarında, 

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona erme
sinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı 
içerisinde, 
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o) Bu kanunun 33 ncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeblerin doğması halinde beyannameler, değişikliğin vukubulduğu bütçe yılı içerisinde, 

d) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 8 numaralı fıkrasında yazılı vergi değerini tadil eden se
beplerin doğması halinde beyannameler, Maliye Balkanlılınca yapılacak beyana davet tarihini ta-
kibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 

Emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine verilir. 
(b), (c) ve (d) fıkraları gereğince beyanname verenler de Maliye Bakanlığınca yapılacak ge

nel beyana davet tarihini takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeniden beyan
da bulunmaya mecburdurlar. 

(a) fıkrasında yazılı beyanname verme süresini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

(Ib) ve (c) fıkralarında yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde be
yanname, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. 

Maliye Bakanlığı genel beyanların yapılacağı süre içerisinde mükelleflerin beyanname verme 
tarihlerini tesbit etmek hususunda vergi dairelerine yetki verebilir. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Beyannamelerin şekli ve muhtevası : 

Madde 24. — Vergi Dairesine verilecek Emlâk Vergisi beyannamelerinin şekil ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur. 

Beyannamede mükellefin adı, soyadı (tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükellefiyete giriş sebe
bi ve yılı, hesaplanan vergisi ile birlikte asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir : 

a) Bina Vergisi beyannamesinde; binanın yeri; inşaatın nevi, inşa tarihi, faydalı alanı, ar
sanın büyüklüğü (metrekare), kullanış tarzı, getirebileceği yıllık gayrisafi kirası ve vergi değe
ri (Bir çatı altında bulunupta kullanış tarzı veya kapıları ayrı olan konut veya işyeri birimleri
nin vergi değerleri ayrı ayrı gösterilir.) 

T>) Araziye ait beyannamede; arazinin yeri, cinsi, büyüklüğü (dönüm, metrekare), verim gü
cü, yapılan tarımın nev'i getirebileceği yıllık gayrisafi hasılat tutarı ve vergi değeri, 

c) Arsalara ait beyannamede; arsanın yeri, büyüklüğü (metrekare) ve vergi değeri. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Köylerde yapılacak beyan : 

Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve arazinin vergilendirilmesine ilişkin beyanlar sözlü ve
ya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapıflır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçi
rildikten sonra özel yeri mükellefe imza ettirilir. Beyan esnasında köyde bulunnuyanlarm köy 
muhtarına gönderecekleri yazılı ve imzalı beyanların bu defterlere eklenmesiyle yetinilir. 

Belediye sınırları içinde bulunan bina veya arazisi dolayısiyle beyanname vermek mecburiyetin
de olanlar yukanki fıkra hükmünden faydalanamazlar. Arcak, beyannameye dâhil bina ve ara
ziden köy sınırları içinde bulunanlar hakkında ayrıca ilgili muhtarlıklara da yazılı bilgi verilir. 

Birinci ek sürenin bitiminden başlıyarak 15 gün içinde sözü geçen defter, varsa müsbit evrakla 
birlikte muhtarlar tarafından imza karşılığında ilgili vergi dairesine teslim olunur. 
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c) Bu kanunun 33 ncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerin doğması 'halinde beyanameler, değişikliğin vukubulduğu bütçe yıh içerisinde, 

'd) Bu kanunun 33 ncü maddesinin 8 numaralı fıkrasında yazılı vergi değerini tadil eden se
beplerin doğması halinde beyanameler, Maliye Bakanlığınca yapılacak beyana davet tarihini ta-
kibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 

Emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine verilir. 
(b), (c) ve (d) fıkraları gereğince beyanname verenler de Maliye Bakanlığınca yapılacak genel 

beyana davet tarihini takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeniden beyanda bu
lunmaya mecburdurlar. 

(a) fıkrasında yazılı beyaname verme suresini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

(b) ve (c) fıkralarında yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde be
yanname, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. 

Maliye Bakanlığı genel beyanların yapılacağı süre içerisinde mükelleflerin beyanname verme 
tarihlerini tesbit etmek hususunda vergi dairelerine yetki verebilir. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyannamelerin §ekli ve muhtevası : 

Madde 24. — Vergi Dairesine verilecek Emlâk Vergisi beyannamelerinin şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur. 

Beyannamede mükellefin adı, soyadı (Tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükellefiyete giriş se
bebi ve yılı ile birlikte asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir : 

a) Bina Vergisi beyannamesinde; binanın yeri, inşaatın nevi, inşa tarihi, arsanın büyüklü
ğü (metrekare), kullanış tarzı, getirebileceği yıllık gayrisâfi kirası ve rayiç bedeli (vergi değeri), 
(Bir çatı altında bulunup da kullanış tarzı veya kapıları ayrı olan konut veya işyeri birimlerinin 
vergi değerleri ayrı ayrı gösterilir.) 

h) Araziye ait beyannamede; arazinin yeri, cinsi, büyüklüğü (Dönüm, metrekare), yapılan 
tarımın nev'i, getirebileceği yıllık gayrisâfi hâsılat tutarı ve rayiç bedeli (Vergi değeri), 

c) Arsalara ait beyannamede; arsanın yeri, büyüklüğü (Metrekare) ve rayiç bedeli (Vergi 
değeri.) 

MADDE 17. — Aynı kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Köylerde yapılacak beyan : 

Madde 25. — Köylerde bulunan bina ve arazi vergilendirilmesine ilişkin beyanlar sözlü veya 
yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli ve muh
tevası Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçirildikten 
sonra özel yeri mükellefe imza ettirilir. Beyan esnasında köyde bulunmıyanlarm köy muihtanna 
gönderecekleri yazılı ve imzalı beyanların bu def erlere eklenmesi ile yetinilir. 

11 ve ilçe belediye sınırları içinde bulunan bina veya arazisi dolayısiyle beyanname vermek 
mecburiyetinde olanlar yukarki fıkra hükmünden faydalanamazlar. Ancak, beyannameye dâhil bi
na ve araziden köy sınırları içinde bulunanlar hakkında ayrıca ilgili muhtarlıklara da yazılı bil
gi verilir. 

11 ve ilçe merkezi olmıyan beldelerde, köy muhtarlıklarına ait yetkiler, belediye başkanlarınca 
kullanılır. Bu beldeler ile köylerde vergi mükellefleri dilerlerse bina ve arazi kıymet beyanı def
terine kaydettirmek istemedikleri bina ve arazi-ini, beyan süresi içerisinde doğrudan doğruya 
ilgili vergi dairesine yazılı olarak beyan edebilirler. 
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MADDE 19. — Aynı kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Muhtar ve ihtiyar kurulu, mükelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tesbit ettikten sonra ken
dileri de bu beyanların doğruluğunu (kira bedelleri ve vergi değerleri hariç) tasdik ederler ve ay
rıca bina ve arazi kıymet beyanı defterine kaydettirilmiyen bina ve araziyi, mükelleflerin ismi ve 
biliniyorsa adresi ile birlikte vergi dairesine bildirirler. 

MADDE 20, — Aynı kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Emlâk Vergisi beyannamelerinin süresi içinde verilmemesi halinde, bu sürenin sonundan başlı-
yarak iki ay beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse, vergi ziyaı olmamış sayılır. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 30 ncu maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Köylerde ilgili muhtarlıklara beyan edilerek bina ve arazi kıymet beyanı defterine geçirilen bi
na ve arazinin vergisi Kasım ayı içinde ödenir. 

Maliye Bakanlığı, ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirebiir. 

MADDE 22. — Aynı kanunun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi dairesince yapılacak işlem : 

Madde 31. — Vergi Dairesi, gerektiği takdirde, Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara 
istinaden ve aynı Bakanlıkça yetkili kılınacak memurlar marifetiyle, mükelleflerin beyan ettikleri 
matrahlar yerine geçecek vergi değerlerini yeniden takdir eder. 
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Birinci ek sürenin bitiminden başlıyarak 15 gün içinde sözü geçen defter, varsa müsbit evrak
la birlikte mulhtarlar veya belediye başkanları tarafından imza karşılığında ilgili vergi dairesine 
teslim olunur. 

MADDE 18. — Tasarının 19 ncu maddesi Gegici Komisyonumuzca 18 nci madde olarak aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 19 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 30 ncu maddeci aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ödeme süresi : 

Madde 30. — Emlâk Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi 
Kasım ayı içinde olmak üzere iki taksitte ödenir. 

Köylerde ilgili muhtarlıklara beyan edilerek Mna ve arazi kıymet beyanı defterine geçirilen 
Bina ve Arazinin Vergisi Kasım ayı içinde ödenir. 

Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirebilir. 

Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazinin 
vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur. 9 ve 19 ncu madde hükümleri 
saklıdır. 

Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini takibeden bütçe yılndan itibaren Emlâ
kin Vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir. 

Kısıtlamanın devam ettiği sürede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa veya arazinin satılma
sı, istimlâki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki halinde, tahsilat zamanaşımına uğramamış 
olanları muaccel hale gelir. 

Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıtlamaların neler olduğu, tevsiki ve kısıtlama boyan ka
mu organlarının görevleri ve sorumlulukları Maliye Bakanlığınca Millî Eğitim, îmar ve İskân 
ve İçişleri bakanlıklarının mütalâaları alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle tanzim olunur. 

içinde bulunulan bütçe yılının taksitleri ile önceki bütçe yıllarına ait Bina ve Arazi vergileri 
ödenmedikçe veya tarhiyat ihtilâfı ise yapılan tarhiyat miktarı kadar nakit veya Hazine tahvili 
(Tasarruf bonosu hariç) veya banka teminat mektubu emaneten yatırılmadıkça bina ve arazinin 
(Bina apartman ise dairelerin) başkalarına devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde aynî bir hak 
tesis ve ref'edilemez. 

MADDE 21. — Tasarının 22 nci maddesi Grenci Komisyonumuzca 21 nci madde olarak aynen 
kalbul edilmiştir. 
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Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabiî, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre naza
ra alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık istihsal değeri gibi normlar ile uyulacak 
usul ve esaslar, mükelleflerden ve üçüncü şahıslardan istenecek bilgiler tüzükte belirtilir. 

Mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas olmak üzere beyan edilen miktar ile takdir edilen ra
yiç bedel arasında fark bulunduğu takdirde; hesaplanan fazla vergi terkin ve mükellefe reddolu-
nur veya noksan vergi, kusur cezalı olarak ikmalen tarh olunur. Ancak farkın beyan edilen be
delin yüzde ellisine tekabül eden kısmı için ceza uygulanmaz. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
itirazın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname verilirse beyan olunan değer üze

rinden hesaplanan vergi tahsil olunur. Bu takdirde itiraz, beyan edilen değer ile takdir edilmiş 
matrah farkına ve bu farka isabet eden vergiye inhisar eder. Beyanname verilmediği takdirde, iti
raz, daha önce idarece hesaplanan vergilerin tahsilini durdurmaz. 

MADDE 24. — Aynı kanunun 33 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş, aynı maddeye aşağıdaki 8 numaralı fıkra eklenmiş ve son fıkrası kaldırılmıştır. 

2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabol-
ması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması; 

8. Her hangi bir sebep yüzünden bir şelpr, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üze
re bina ve arazinin değerlerinde % 25 i asan oranda artma veya eksilme olması; 

MADDE 25. — Aynı kanunun 41 nci maddesine aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir: 
4. özel kanunların Bina ve Arazi vergilerine ilişkin muaflık ve istisna tanıyan hükümleri 

(31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan milletlerarası antlaşmalarla tanınan 
muaflık ve istisna hükümleri saklıdır). 

MADDE 26. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 9. — 20 . 7 . 1971 tarihli ve 1446 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmü saklı
dır. 

MADDE 27. —- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Ancak, bu kanunun 2, 3 ve 9 ncu maddeleri hükümleri 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren uygula

nır. 
MADDE 28. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

,. Başibaikan 
N. Erim 

Adalet Bakanı 
/. Arar 

MJalye Balkanı 
S. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
T. Akyol 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

tımar ve İskân Bıakanı V. 
8. Babüroğlu 

Devlet Bakanı 
Başibaikan Yardımcısı 

8. Koçaş 
Millî S. Bakanı 

F. Melen 
Millî Eğit. Babamı 

Ş. Orel 
Güm. ve Te. B'akanı V. 

H. Özalp 
Sanayi ve Ti. Bakanı 

A. Çüingiroğlu 
Köy İşleri Balkanı 

C. Ay kan 
Kültür 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
îçdşLeri Bakanı 
//. Ömer oğlu 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Tarım. Bakanı 
M. O. Dikmen 

En. ve Ta. Kay. B'akanı V. 
/. Arar 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Bakanı 

26 . 10 . 1971 
Devlet Bakanı 

M. Ö&güneş 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Dış Eko. İliş. Bıakanı 
Ö. Derbü 

Ulaştırana Bakanı 
S. Babüroğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Ahçal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

T. Halman 
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MADDE 22. — Tasarının 23 ncü maddesi Gegici Komisyonumuzca 22 nci madde olarak aynen 
kaJbul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 24 ncü maddesi Gesiei Komisyonumuzca 23 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 25 nci maddesi Gegici Komisyonumuzca 24 ncü madde olarak aynen 
kaJbul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 26 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 25 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak, bu kanunun 2 ve 8 nci mad
deleri hükümleri 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren uygulanır. 

MADDE 27. — Tasarının 28 nci maddesi Geıici Komisyonumuzca 27 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 87 ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1 /504) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6.7. 1971 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1228/9299 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 1 . 7 . 1971 tarilhünde kararlaştırılan «4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı» ile gerekçesi ilâşik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Prof. Dr. Nühat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 211 sayılı İç Hizmet Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca toplu
mun güvenliğini, aynı kanunun 76 ve mÜJtaakip 'maddeleri uyanncada hizmet -güvenliğimi sağla
makla yükümlü (bulunduğu tabiîdir. 

Ancak bu görevleri yapan askerlerin hizmetin gerektirdiği ahvalde silâhını kullanacağı 
hizmetin tabiî bar karekteri olmakla beraber bu maksat için tedvin edilen meri mevzuatın ye
tersiz olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

1. Halen yürürlükte bulunan 211 sayılı Türk (Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kaaıunuınun 87 nci 
maddesi, askerlerin emniyelt hizmetlerinde görev aldıkları sırada hizmetin gerekjtirdiği hallerde 
silâhlarını kullanabileceklerini ka'bul etenesine rağmen silâhın kullanılmasında öngörülen esaslar 
hakkında bir hüküm vaz'etmediği gibi silâhın kullanıma dereceleri üzerinde de her hangi bir 
görüş kaybetmemiştir. 

Ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci /maddesi 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 86 ncı maddesi askerlerin genel 'güvenlik ve asayiş hizmetlerinde görev 
alacaklarını fcalbul etmiş bulunmakla beraber görevin ifasında silâh kullanıma olanağını bir hük
me bağlamamış bulunmakıtadır. 

Bilhassa 2559 sayılı Polis Yazife ve Salâhiyet Kanununun genel güvenlikle ilgili hükümlerini 
uygulamakla yüikümlü kılınan askerlerin aynı Kanunun 16 ncı maddesindeki ahvalde 'silâh fa.il-
ianaJbilecek]erini kabul etmek hizmetin tabiî bir icabı (bulunmaktadır. 

473 
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Bu itibarla asayiş hizmetlerinde görev alan askerlerin, hangi hallerde ve derecelerde silâh 

kullanaeağma açıklık kazandırmak ve bugünkü tatbikatta görülen aksaklık ve tereddütleri gi
dermek zorunluluğu duyulmaktaldır. Büitün bu nedenlerle değiştirilmesi öngörülen 211 sayılı 
Kamunun 87 nci maddesi' asayiş temini gibi çok öneımli ve bu hizmetlerde silâh kullanılması 
gibi çıoik hassas bir mevzua açıklık getirmektedir. 

2. 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 88 nci maddesi silâh kullanma yetkisini hak olan askerin 
bu müsaadeleri yerimde ve zamanında kullanmadığı ve görevin karefcterine uygun olarak silâhın
dan isltifaıde etlmediği ve silâhlı kişiden bekleneni yerine getirmediği takdirde hizmetin aksaya
cağı ve hattâ kaçınılması zor neticeler tevlldedeceği muhakkaktır. Bu durumda ise görevli kişinin 
sorumluluğunu kabul eltaıek onu ceza tehdidi altında bulundurmak gereklidir. Bütün bu neden
lerle maddeye açıklık veren değişiklik öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇESİ 

MADDE : 87 
87 nci madde muhteva olarak aynen bırakılmış ancak askerlerin asayiş hizmeti erinde görev 

almaları halinde silâh kullanıma şekil ve şartları maddeye ilâve olunarak aynı kanunun 86 nci 
maddesindeki asayiş görevi ve örfi idare hallerinde askerin silâh kullanabileceği konusu açıklığa 
kavuşturulmuştur. 

Maddenin 2 nci fıkrasında ise silâhın kullanılma halleri, dereceleri ateş emri ve ateş vermeye 
yetkili mercilerle ilgili hususlar vuzuha kavuşturulmuş ve konular bentlerde izah edilerek nıter'i 
maddenin özüne dokunulmadan uygulamaya kolaylık kazandırılmıştır. 

MADDE : 88 
•Silâh kullanma yetkisini haiz askerlerin bu müsaadeyi zamanımda ve yerinde kulalnimadık-

ları takdirde fiilin mahiyetine göre cezai sorumluluk taşıyacaklarına maddede yer verilmekle 
halen yürürlükteki mevzuata vuzuh sağlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 473) 



— 3 — 

Milî &afrmıuim)a Komfeyomı raporu 

Millet Meclisi 
Mülî Savunma Komsiyonu 10 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/504 
Karar No. : 5 

Yüksek B a l t a l ı ğ a 

4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci mad-
delerdinim değiştirilmesine dair kanun tasarım ilgili Bakanlık: temsi l ler in in i^ilrakilyle Komisyo
numuzda tetkik ve .müzakere olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet ve toplumun güvenliğini sağlanmakla yükümlü builummaikıta-
dıriar. Askerlerin emniyet hizmetlerimde görev aldıkları sırada hizmetlin gerektirdiği haüerdie 
silâhlarını kullainatoilleceMeri İç Hizmet Kanununun 87 nci maddesine göre hükme bağüiamış oüflnla-
siiiııa rağmen silâhların kullanılmasında öngörülen esaslar hakkımla bdr hükü/m vaz'edilmediği gibi 
silâhın 'kullanma dereceleri üzerinde de her hangi Mr görüş kaydedilmemiştir. Bu itibarla asa
yiş hizmetlerinde görev alan askerlerin hangi hallerde ve derecelerde silâh kullanacağına açıldık 
kazandırmak ve bugünkü tatbikatta görüleni aksaldık v»e tereddütleırf gidermek ve silâh kullan
ma yetkisini haliz askerlerin bu müsaadeyi zamanında ve yerimde kufEaaiımıaidıîcfe.rı tiatkdaırde fiilim. 
mahiyetine göre cezayi) sorumluluk taşıyacaklarını hükme bağlamak amacâyle sevk olunam tasarı 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden prensibolaralk kabul edilmiş ve maddelerim tet
kikine geçilmiştir. 

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhiznıet Kaınunuınuın 87 ve 88 inci maddesini değiştiren tasa
rının 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmişfÖBr. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 neü maddeler Komdsyonıımuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Kâtip 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Çahkoğlu 

Manisa 
S, .Gföııraşpala 

İmzaca tahınamadı 

Van 
ıK. Kartal 

İmzada bulunamadı 
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Başkam 
Bursa 

M. Tayyar 

Adana 
C. Oral 

G'iresun 
H tpek 

Maraş 
Z. Kürşad 

Sözcü 
Samsun 

Söz hakkım mahfuzdur. 
1. Kılıç 

Ankara 
Söz hakkım saklıdır 

§. özdenoğlu 

Hatay 
A. Yılmaz 

Ordu 
Söz hakkım saklıdır 

F. Güley 

Van 
F. Türkoğlu 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4,1. 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci mad

delerinin değiştirilmesine dair kanun tmarvsı 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1061 taaüh ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç ftizmei Kanununun 
87 ve 83 nci maldideJeri aşağıdaki şöMlde de-
ğ^tiriiırııistir. 

«Madde 87. — Askerler karakol, kaırtatkba 
möfaetçisi, devriyle, nakliyat muhafazası hfiiamieitH 
lerinde veya asayişi temin için g'örevlenJdMi-
diklenimde aşağıda gtösitletriliemı hallerde silâh kul
lanmaya yeltMIMiriter. 

I - Silâh kullanılmasını gerektiren haller : 

a) Bu hizmjeltferden birini yaparkeîn nı)ü!e&-
ısiir bir fiil l e 1$arruıza uğranıidağı veya mliiles-
sir Mır WL veya tehlikeli hür tehdit üle bu üz-
metlerin yapılmalına mıulkaivıefmiett edildiği tak
dirde bu taarruz vıe ınıulkaıvîeimieltîlerî giildıertmıefei 
için. 

b) Bdir taarruz veya mukavteimleltie hazaırlla-
mam vıe silâhını veya mukavemete elverişli bdr 
aletli bırakmaya davet edüdiği hailde, bu daıvete 
derhal iltaat etmiilyten veyahut bıraktığı silahı 
veya âleti tekrar elinle almaya davranan vteya 
alam kimfseyi itaate zorlamak içim. 

c) Bu kanunum 80 vıe 81 nıdi maddteılleri ge-
reğiimıce muvakkatten yakalaman bür şahsım veya
hut muhafaza ve sevM kendisine tevdi edilmiş 
lolam bir tnılbuiklhmun veyla hukumiutalüm (kjaçtmıajsı 
veya karinaya tle§«fb!bus etim/esi ve verilecek dua* 
eftiTiM diimleımtediiği gıöıülldüğuıılde toaşlka turflü 
«de geçirailmıesi JöafbSil olmiaJdıgı takdirde yalka^ 
lanması için. 

d) Kesildi, muhafazasına tevdi edilimfiÇ olan 
inidan ve her tlirüü eşyaya karşı vufcufculan ta
arruzu defetömiek iıçfa. 

e) İBu maddede sayılan görevleri yapan as
kerlere karşı, sözle yapılam satoştoa veya hare
ketlerim bertaraf edilmesi sırasında mukavemet, 
Itaarruiz, müessir fiil veya tlehlbelli bSr ttefadiMle 
Ikarşıiaşıldıiğıııida bu halleri gidermek Mm. . 

II - Silâh kullanma derecesi : 

Bu madidede yazılı hifflntetîDerin yapılması sı
rasında silâh kullanılması içim başkaca bir ça
re kalmaması veya zaruret oflması şarltte. 

MİLLET MECLİSİ 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

4.1. 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 473) 
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1. Şahıs veya topluluk silahsız ise; muka
vemet, taarruz, müessir fiil veya tehdidim dere
cesine göre asayiş hizmeti ile görevli birlik ko
mutam gerekli uyarmayı yaparak silâh kullajnı-
lacağmı ihtar eder. Bu ihtara itaat edilmezse 
bunu sağlıyacak dereceden başlamak üzere sil* 
lâh kullanılır. 

2. Şahıs veya topltduk silâhlı veya taarru
zun önemli derecede etkili kılacak şekilde âlet
leri taşıyorsa, silâh veya âletlerin bırakılması 
ihtar olunur. Tecavüz taarruz veya mukave
met buna rağmen devam ederse itaati sağlıya
cak dereceden başlamak üzere silâh kullanılır. 

III - Silâh kullanma tarzı : 

1. Silâh çeşitlerine göre etkili olabilecek 
şekilde kullanılır, onca kesici ve dürtücü silâh
lar ile ateşli silâhlar hedefe tevcih edilir, sonra 
ateşli silâhların dipçik ve kabzaları kullanılır, 
daha sonra kesici ve dürtücü ve ateşli silâhlar 
bilfiil kullanılır. 

2. Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek 
değildir. Ateş etmek son çaredir. Önce hava
ya ihtar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru ateş 
edilir, mukavemet veya taarruza veyahut teh
likeli bir tehdide varan mukavemet hali devam 
ederse, hedef gözetilmeksizin ateş edilir. 

IV - Ateş emri ve kendiliğinden ateş etmek : 

1. Ateş etmek bilhassa bunun için emir ve
rilmiş olmasına bağlıdır. 

2. Ateş emri verilmemiş olsa dâhi her asker 
silâhım kullanabilir. Ancak silâhım kullanıla
cağı zamanın ve kullanma derece ve tarzının tâ
yini her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 
göz önünde tutularak silâhım kullanacak asker 
tarafından bizzat takdir olunur. 

V - Ateş emri vermeye yetkili makamlar : 

1. Bu maddede yazılı görevleri yapmak için 
birliğe görev veren üst komutan olay yerinde 
bulunuyorsa sözle ateş emri vermeye yetkilidir. 
Komutan, bu emri yazı ile teyideder. 

2. Asayişe memur edilen kuvvetlerin olay 
yerinde bulunan birlik komutam veya asayişe 
memur edilen birliğin parçalarına komuta eden 
en küçük komutan ve âmirler dahi daha önceden 

(Milli Savunma komisyonu metni) 
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(Hükümetin Teklifi) 

emir verilmemiş olsa bile sözle ateş emri ver
meye yetkilidir. 

VI - Sorumluluk : 

Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar 
göz önünde tutulmak kaydiyle silâhını kullanan 
askere ve silâh kullanma emrini veren birlik 
komutanına sorumluluk yüklenemez.» 

«Madde 88. — Silâh kullanma yetkisini haiz 
bulunan her asker veya silâh kullanma emrini 
vermeye yetkili her komutan kanunun tâyin et
miş olduğu müsaadeleri yerinde ve zamanında 
kullanmaz veya 'Silâhlarından tamamiyle istifade 
etmezse fiilin mahiyetine göre cezalandırılır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

1 . 7 . 1971 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakanı 
İ. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Rayıındırlıık Baklanı 
C. Karakaş 

Başbakan 
AT. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Millî Eğitim Bakanı 
§. Orel 

(Milli Savunma komisyonu metni) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dış Eko. İliş. Bakam 
Ö. Derbil 

Göm. ve Tekel Bakanı 
II. Özalp 

Ulaştırana Bakanı 
/ / . Arık 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
A.. Çilingir oğlu N. Devres 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. Akçal S. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Orman Bakanı 
S. İnan 

Genç ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

• 4 * » 
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Demem : 3 ( • I £J 
Toplana 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 1 0 

Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda münhal bulunan 5 üyelik 
için seçilen 10 adayın 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 
nihai seçimin yapılması hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (3/725) 

T. <C. 
Sayıştay Başkanlığı 19 .1.1972 
Sayı : 669033/5366 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MAKAMINA 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi hükmü gereğince, açık bulunan (6) üyelik için 
(3 ü 'Sayıştay mensupları, 2 si Maliye Bakanlığı Kontenjanına aidolmak üzere ve İM katı (hesa
biyle) Sayıştay Genel Kurulu tarafından 7 ve 8 Ocak 1972 tarihlerinde (10) aday seçilmiştir. 

Adayların, adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, mezun oldukları fakülte Veya yüksek 
okulları, memuriyet unvanlarını gösteren iki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

t)!ye adaylığına seçilenlerin ad -ve soyadları aşağıda gösterilmiştir. 
Sayıştay mensupları kontenjanı : 

(3 münlhale 6 aday) 
1. Macit Nalçaoğlu, 
2. Muzaffer Şakarcan, 
3. Mesut Tozan, 
4. M. Refik Acar, 
5. Yaşar Aydım, 
0. Sermet Erenfcanlı, 
Maliye Bakanlığı Kontenjanı 

(2 münhal e 4 aday) 
1. H.Cahit Eren, 
2. Halil Kırcaîı 
3. Ferda İzzet Yasgaç, 
4. Kadri Dura, 
Adı 'geçenlerin sicil dosyaları, iş'ar vukuunda takdim edilmek üzere emre amade bulundurul

makta olup, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi hükmü gereğince nihai seçimin icrası 
için yazımızın T. B. M. M. Bütçe (Karma Komisyonu Başkanlığına havale buyurulmasını saygılarım
la arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
Rıza Turgay 



SAYIŞTAY MENSUPLARI KONTEJANI ÜYE ADAYLARI 

Adı ve Soyadı Doğum yeri ve tariki 

M^acit Nalçaoğlu Uluborlu - 1923 
Muzaffer Şakarcan Nevşehir - 1923 
Mesult Tozan Ankara - 1931 
M. Refik Acar Kızılcahamam - 1927 
Yaşar Aydın Çorum - 1929 
ISeıtmet Enenıkanlı Adana - 1928 

Mezun olduğu fakülte veya yüksek okul 

istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
istanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Ok. 
istanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Ok. 
Ankara Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu 

MALİYE BAKANLIĞI KONTENJANI ÜYE ADAYLARI 

Adı ve soyadı 

H. Cahit Eren 
Halil Kırcalı 

Ferda izzet Yazgaç 
Kadri Dura 

Doğum 

Pınarbaşı 
Alucra 

istanbul 
Üsküp 

yeri ve tarihi 

- 1924 
- 1923 

- 1926 
- 1919 

Mezun olduğu fakülte veya 
yüksek okul 

istanbul Üniversitesi iktisat Fak. 
Siyasal Bilgjler Okulu 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Siyasal Bilgiler Okulu 



30 . 3 . 1972 

Bütçe Karma Koımisyanıu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/725 
Karar No. : 193 

MilM Meclisi Başlamağına 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 inci maddesi uyarınca, Sayıştay (Başkanlığında açılk bulunan 

5 üyelik için yapılan seçim sonunda (Maliye) ve (Sayıştay) kontenjanları üye -adaylarından seçi
lenlerin isiım,leri ve aldıkları oy miktarı aşağıda gösterilmiş, seçim tutanağı- ela ilişikte sunul
muştur. 

Genel Kurulum tasvibine arz olunur. 
Sayıştay kontenjanı 

Mesut Tozan (28) Yirmiseıkiz 
Senmet Eremkaınlı (26) Yirmialtı 
Muzaffer Şaıkarcajı- (24) Yirmidört 
Maliye ikonıteniaaıı 

'Halil Kırcalı (35) Otuzbe 
Ferda İzzet Yazgaç (26) 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
S. Kılıç 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
H. t. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

İzmir 
A. N. Üner 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Manisa 
M. Erten 

Sakarya 
N. Bayar 

I.E. 

'4 
Yirmialtı 

Başkanveikili 
Edirne 

N. Ergeneli 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Ankar/a 
T. Toker 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Hatay 
H. Özkan 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Urfa 
Karakapıcı F. 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz. 

Amasya 
Y. Acar 

Ankara 
t. Yetiş 

Erzurum 
R. Cinisli 

İçel 
C. Okyayuz 

Kayseri 
M. Yüceler 

Malatya 
N. Akyurt 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
E. Kangal 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
İmzada bulunamadı 

Amasya 
S. Aygün 

Aydın 
N. Menteşe 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

İzmir 
K. Önder 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Malatya 
M. Kaftan 

İmzada bulunamadı 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Talbüî Üye 
K, Karavelioğlu 

İmzada bulunamadı 

Uşak Zonguldak 
Atayurt K. Nedimoğlu 
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TOtfsek Başkanlığa, 

Kullanılan oy adedi 
03ı9) 

Sayıştaya üye seçimi için yapılan oylamada aşaığıda isimleri yapılı adaylar 'hizalarında göste
rilen oyları ailımışlardır. 

Arz olunur. 

Üye'. 
Sabahattin Savcı 

Sayıştay Adayları 

Tasnif Heyeti 
Üye 

Ekrem Kangal 

Maeit Nalçaoğlu 
Muzaffer 'Sakarcan 
Mesut Tozan 
M. Refik Acar 
Scrmet Erenkanlı 
Yaşar Aydın 
Maliye Adayları 

( 6) 
(24) 

•(28) 
•(23) 
(26) 
(10) 

Altı 
Yirmidört 
Yirmisekiz 
Yiraıiüç 
Yirmiaıltı 
On 

H. öafoit Eren 
H a i l Kıreah 
.Ferda İzzet Yazıgao 
Kadri Dura 

(14) Ondört 
(35) Otuzîbeış 
(26) Yiranialtı 
( 3) Üç 

% e 
Rasim CinisU 

Üye 
1. Eteni Karakapıcı 

»•<« 
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