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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İmar ve iskân Bakanı Turgut Toker, Sakar
ya ve Bolu illerinde vukua gelen son seylâp 
olayı hakkında gündem dışı demeçte bulundu. 

Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun, 
hububat taban fiyatları ve maliyetlerinin düşü
rülmesi konusundaki gündem dışı konuşmasına 
Ticaret Bakanı Naim Talû cevap verdi. 

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu, bu
gün için önem kazanan sunî böbrek makinaları 
hakkında gündem dışı demeçte bulundu. 

istanbul Kanalizasyon idaresi kuruluş ve 
işletmesi kanun teklifinin, havale edildiği komis
yonlardan beşer üye seçilmek suretiyle kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi ka
bul edildi. 

Malî Denge Vergisi kanun tasansı (1/585) 
(S. Sayısı ; 474'e 1 nci ek) hakkında Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişikliklerin benim

sendiği hakkında 59 numaralı Geçici Komisyo
nun raporu kabul edilerek, tasarı kanunlaştı. 

Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin Sönmez 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sine 1 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/506) (S. Sayısı : 703) öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edildi. 

Toprak ve tarım reformu öntedbirler kanun 
tasarısının (1/609) (S. Sayısı : 513) tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

27 Haziran 1972 Salı günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 20,02'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Nurettin Ok Enver Akova 

Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

İSORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın 

Yeşilhisar ve Yağcılı köyleri arasında dolaş
makta olan bir katilin yakalanmaması nedeni
ne dair yazılı soru Önergesi, İçişleri ve Adalet 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1147) 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Me
murların Personel Kanunu uygulamasından do
dan 9 aylık maaş farklarına dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1148) 

3. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, hu
bubat fiyatlarının 1970 alım dönemi seviyesin-

II. — GELEN 

Tasarı | 
1. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni

den teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve ge
reçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/680) (Millî Sa
vunma, içişleri ve plan komisyonlarına) 

de dondurulma nedenine dair yazılı soru öner
gesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1149) 

4. — Konya Milletvekili Faruk iSükan'm, 
ihtilâlci gruplara dahil yabancı memleketlerde
ki Türk vatandaşlarına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1150) 

5. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu' 
nun, Devlet avukatlanna vekâlet ücreti verilip 
verilmeyeceğin^ dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/1151) 

6. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'ın, 
memurların, Personel Kanunu uygulamasından 
doğan 9 aylık maaş farklarına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1152) 

KÂĞITLAR 

Teklif 

2. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Kamu iktisadî Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince de
netlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 
12 . 5 . 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 
1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilme-
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sine dair kanun teklifi (2/709) (Anayasa ve 
Plan komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/863) (Anayasa ve 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı). 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —- -'ayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/865) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis 
Başkanlık Divanı tarafından izin talepleri uygun 
görülen milletvekillerinin isimlerini takdim edi
yorum : 

Genel Kurula 
Aşağıdaki adları yazılı sayın milletvekille

rinin hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
22 . 6 . 1972 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
fSabit Osman Avcı 

Millet) Meclisi Başkanı 
Manisa Milletvekili Muammer Erten 10 gün 

mazeretime binaen 18 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Adalet kamisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Rapor 
4. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 

hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı : 705) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi sona ermiş
tir. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere geçiyo
ruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Konya Milletvekili î. Etem Kılıçjoğlu 15 gün 
mazeretine binaen 14 . 6 ., 1972 tarihinden iti
baren, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv 10 gün ma
zeretine binaen 14 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren, 

İstanbul Milletvekili Naime İkbal Tokgöz 30 
gün mazeretine binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili 30 gnin 
mazeretine binaen 19 . 0 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Rize Milletvekili H. Basri Albayrak 15 gün 
mazeretine binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren, 

izmir Milletvekili İhsan Gürsan 10 gün ma
zeretine binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren, 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), M. Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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Adıyaman Milletvekili A. Avni Turanlı 20 
gün mazeretine binaen 20 . 0 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu 10 
gün mazeretine binaen 20 . 6 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

îzmir Milletvekili Akın özdemir 15 gün ma
zeretine binaen 20 . 0 . 1972 tarihinden itiba
ren, 

'Tokat Milletvekili Yusuf Ulusoy 20 gün ma
zeretine binaen 20 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren, 

Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz 20 gün 
mazeretine binaen 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren^ 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

^ «Manisa Milletvekili Mmmmer Erten, 10 
gün mazeretine binaen 13 . 0 . 1972 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Konya Milletvekili îbrahim Etem Kıîıçoğ-
lu, 15 gün mazeretine binaen. 14 . 6 . 1972 ta
rihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Antalya Milletvekili îhsan Ataöv, 10 gün 
mazeretine binaen. 14 . 0 . 1972 tarihinden iti
baren.»' 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«İstanbul Milletvekili Naime îkbal Tokgöz, 
30 gün mazeretine binaen. 19 . 6 . 1972 tari
hinden itibaren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili, 30 gün. 
mazeretine binaen. 19 . 0 . 1972 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

^ mistir. 
«Rize Milletvekili Hasan Basri Albayrak, 15 

gün mazeretine binaen. 19 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«îzmir Milletvekili İhsan Gürsan, 10 gün 
mazeretine binaen. 19 . 0 . 1972 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir-

«Adıyaman Milletvekili Avni Turanlı, 20 
gün mazeretine binaen. 20 . 0 . 1972 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabut edil
miştir, 

«Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu, 
10 gün mazeretine binaen. 20 . 0 . 1972 tari
hinden itibaren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«İzmir Milletvekili Akın özdemir, 15 gün 
mazeretine binaen. 20 . 0 . 1972 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Tokat Milletvekili Yusuf Ulusoy, 20 gün 
mazeretine binaen. 20 . 0 . 1972 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz, 20 gün 
mazeretine binaen. 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Devletçe işletilecek madenler üzerinde
ki hakların geri alınması ve hale sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun tasarısının, ku
rulmuş bulunan Geçici Komisyona havale edil
mesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyo
nu Baskanlığmın tezkeresi (1/624, 3/871) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu Başkanı tara
fından Başkanlığa verilmiş bulunan bazı öner-
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'geler var, sırasıyle okutup gereğini intaç için 
Yüce Meclisin oyuna başvuracağım. 

Yüksek Başkanlığa, 
Devletçe işletilecek madenler üzerindeki 

hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun, tasarısının, Ma
dencilik Reformu kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulmuş bulunan (83) numaralı Geçici 
Komisyona havale edilmesini, Genel Kurulum 
tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygılarımla sunarım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Komisyonu Başkanı 

Trabzon 
Mehmet Ali Oksal 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre icra edilecektir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Yerbilim
leri Enstitüsü kanunu teklifinin, kurulmuş bu
lunan Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu Başkan
lığının tezkereni (2/626, 3/870) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, onu 
takdim ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi îhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Yerbilimleri Ensti
tüsü kanunu teklifinin, Madencilik Reformu ka
nun tasarısını görüşmek üzere Jaırulmuş bulunan 
(83) Numaralı Geçici Komisyona havale edil
mesinin Genel Kurulun tasviplerine arz edil
mek üzere Yükssk Başkanlığa saygılarımla su
narım. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Mehmet Ali Oksal 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na, sunuyorum' : Kabul edenler.., Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4. —- Cumhuriyet Senatom Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşı)}rn, Maden Tet

kik ve Arama Enstitüsü kanun teklifinin, ku
rulmuş bulunan Geçici Komisyona havale edil
mesine dar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komis
yonu Başkanlığının tezkeresi. (2/639, 3/869) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 

Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü kanun teklifinin, Maden
cilik Reformu kanun tasarısını görüşmek üzere 
kurulmuş bulunan (83) Numaralı Geçici Ko
misyona havale edilmesini, Genel Kurulun tas
viplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygılarımla sunarım. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Mehmet Ali Oksal 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 6309 sayılı 
Maden Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi, aynı kanuna bazı ek ve geçici madde
ler eklenmesi hakkında kanun teklifinin ku
rulmuş bulunan Geçici Komisyona havale edil
mesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komis
yonu Başkanlığının tezkeresi (2/640, 3/868) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi İhsan Topaloğ

lu ve 36 arkadaşının 6309 sayılı Maden Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, aynı 
kanuna bazı ek ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Madencilik Reformu 
kanun tasarısını görüşmek üzere kurulmuş bulu
nan (83) numaralı Geçici Komisyona havale 
edilmesini, Genel Kurulun tasviplerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygılarımla su
narım. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Mehmet Ali Oksal 



M. Meclisi B : 114 27 . 6 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler Kabul 
edilmiştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kanun teklifinin, kurulmuş bulunan Geçi
ci Komisyona havale edilmesine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Komisyonu Başkanlığının tez
keresi. (2/651, 3/867) 

BAŞKAN 
yorum : 

Diğer bir önergeyi takdim edi-

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ziya Termen ve 
22 arkadaşının, Madencilik Reformu kanun tek
lifinin, Madencilik Reformu kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulmuş bulunan (83) numa
ralı Geçici Komisyona havale edilmesini, Genel 
Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygılarımla sunarım. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Mehmet Ali Oksal 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ih
san Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İsleri 
Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
kanun teklifinin, kurulmuş bulunan Geçici Ko
misyona havale edilmesine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonu Başkanlığının tezkeresi. 
(2/629, 3/866) 

BAŞKAN 
rum. 

Son önergeyi takdim ediyo-

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi ihsan Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden isleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun tek
lifinin, Madencilik Reformu kanun tasarısını gö
rüşmek üzere kurulmuş bulunan (83) numaralı 
Geçici Komisyona havale edilmesini, Genel Ku
rulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygılarımla sunarım. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Mehmet Ali Oksal 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 

e dilmiştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, bir saatlik süre 

zarfında görüşülecek kanunlara geçiyoruz. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili İsmail Arar'ın, 
Yasama Meclisleri dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci ve 5 nci maddelerine birer 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifinin C. Se
natosunca değiştirilen ve M. Meclisince benim
senmeyen metni hakkında Karma Komisyon ra
poru ile, M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri (M. Meclisi 2/37; G. Senatosu 
2/243) (M. MccUsi S. Sayısı . 627'ye 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 1118'e 1 nci ek) (1) 

(1) 627'ye 2 nci ek S. Sayılı hasma/yazı tu
tanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü

münde yer alan Yaisama Meclislerinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında 16 Ocak 
1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilme
sine dair kanun teklifi daha evvel Meclisimizce 
kabul edilmiş, Cumhuriyet Senatosundan bazı 
maddeleri değiştirilerek geri gelmiş ve Meclisi
mizin bu değişiklikleri benimsememesi üzerine 
teşekkül eden Karma Komisyonda uzun zaman
dan beri beklemekte idi. 

Teklifin bu nedenlerle ve taşıdığı öneme 
binaen, gündemdeki sair işlere takdimen, 48 
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saat kaydı aranmaksızın öncelikle görüşülmesini | 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Karma Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Reşit Ülker 

BAŞKAN" — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyon Sözcüsü Sayın Ülker, lüt
fen yerinizi alınız efendim. 

Komisyon yerini almıştır. Raporu okutuyo
rum efendim. 

(Karma Komisyon raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen? 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Karma Komisyonun kabul ettiği 1 nci mad
de metnini okutuyorum. 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 

Kanun I 
Madde 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 

sayılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : I 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri I 
kurullar üyelikleri I 

(Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 L 
sayılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli I 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 ta- I 
riıhli ve '5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Ma
yıs -949 tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 
25 nci ve 26 nci maddeleri gereğince, Av
rupa Konseyi Danışma Meclisine ve diğer mil
letlerarası andlaşmalar uyarınca kurulup ibir I 
milletlerarası hukuk tüzel kişisinin organı ni- I 
teliğini taşıyan veya taşımayan ve yasama 
organları üyelerinden kurulan milletlerarası 
kurullara katılacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, mensuboldukları siyasî parti
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ta
rafından aday gösterilirler. Bu adaylar Cumhu
riyet 'Senatosu üyesi iseler, Cumhuriyet Sena
lara Genel Kurulunun; Milletvekili iseler Mil
let Meclisi Genel Kurulunun bilgisine ilgili 
Mleclisin Başkanlığınca sunulmakla seçilmiş sa
yılırlar. J 
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Her İbir siyasî partî grubuna ve siyasî 
parti grubu mensubu, olmayanlara düşen sayı, 
ibunların - boş üyelikler hariç - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı üye 
tamsayısı, içindeki yüzde oranlarına göre, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlık (Divanınca tespit edilir; siyasî parti 
gruplarının öncelik haklan her halde sak
lıdır. Bu sayı ve oranlara, siyasî parti grup
ları ve siyasî parti grufou mensubu olmayanlar, 
ilânından itibaren üç gün içinde itiraz ede
bilirler. Bu itirazlar, aynı Divan tarafından 
kesin olarak karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında isiyasî parti grubu mensubu olma
yan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
ayrılmış olan sayının Cumhuriyet (Senatosu 
üyeleriyle milletvekilleri arasında bölüşülmesi, 
Birleşik Toplantıda mevcut siyasî parti grubu 
mensubu olmayanlardan Cumhuriyet Sena
tosu üyesi olanların ve milletvekili olanların 
sayılarının ayrı ayrı Birleşik Toplantıdaki si
yasî parti grubu mensubu olmayanların top
lamına nispet edilmesiyle bulunacak yüzde 
oranlarının, bunlar için ayrılmış sayıya uy
gulanması suretiyle olur. 

Siyasî parti grubu mensubu olmayanların 
seçimi, mensuibu oldukları Yasama Meclisinde, 
o Meclisin İçtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek 
üyelikler için de, yukardaki fıkralar uyarın
ca seçim yapılır. Aynı siyasî parti grubuna 
mensup ibir asıl üyenin yerini ancak aynı 
gruJba mensup bir yedek üye ve siyasî parti 
grubu mensubu olmayan bir asıl üyenin ye
rini de ancak aynı vasıftaki Tbir yedek üye 
alabilir; 6 nci fıkra uyarınca yapılmış olan 
feragatler saklıdır. 

Bir siyasî parti grubunun veya siyasî 
parti grubu mensubu olmayanların kendilerine 
düşen asıl ve veya yedek üyeliklerden bir diğer 
siyasî parti grubu veya siyasî parti grubu men
subu olmayan Ibelli bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi lehine, seçim sonuçlan (kesinleş
meden önce feragat etmesi mümkündür. 

Yukardaki fıkralar hükümlerine göre İbir 
milletlerarası kurula seçilecek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin yüzde otuzu 
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Cumhuriyet İSenatosu üyesi, yüzde yetmişi de 
milletvekili olur. Bu fıkra hükmü, asıl ve 
yedek üyelikler için ayrı ayrı uygulanır. 

Hangi siyasî partinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grubunun ne kadar Cumhuriyet 
İSenatosu üyesi ve ne kadar milletvekili aday 
gösterme hakkına sahip siyasî parti grupları
nın görüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık 
Divanınca tespit edilir. Bu fıkranın uygulan
masında, belli bir asıl üyelik için yedek üye
nin de asıl üyeyle aynı Yasama Meclisine 
mensutoolması şart değildir; ancak, yukarı
daki fıkranın son cümlesi 'hükmü saklıdır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan 
yerler derhal doldurulur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
madde daha önce Meclisçe şimdi okunmuş 
şekliyle kabul edilmiş bulunmaktadır. Daha 
sonra, iş tbu 1 nci madde Cumhuriyet Senatosu
na gitmiş, Cumhuriyet 'Senatosunda değişikliğe 
uğramıştır. Değişiklik, Millet Meclisi Genel Ku
rulunda uygun bulunmamış ve bu sebeple konu, 
mesele her iki Meclisten eşit sayıda kurulmuş 
olan (bir Karma Komisyona intikal etmiştir. 
Anayasanın 92 iıci mddesi uyarınca meseleyi 
inceleyen Karma Komisyon, Millet Meclisinin 
1 nci maddede kabul etmiş olduğu esası aynen 
kabul etmiş ve Karma Komisyonun raporuna 
bu madde şeklinde geçirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca 
önce Karma Komisyonun kabul ettiği metni, 
daha sonra bu kabul edilmezse Cumhuriyet Se
natosunun kabul ettiği metni, o da kabul edil
mezse Millet Meclisinin kabul ettiği metni oya 
koymak gerekirdi. Bu halde Karma Komisyo
nun kabul ettiği metin, aynı 2amanda Millet 
Meclisinin daha önceden kabul etmiş olduğu 
metin olduğu cihetle, bunu da bildirmek iste
rim. 

Karma 'Komisyonun şimdi okutmuş bulun
duğum metnini 1 nci madde olarak Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hali ile Karma Komisyonun kabul ettiği 
metin Yasama Meclislerinin dış münasebetleri
nin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
rihli ve 378 sayılı 'Kanunun değişmesine dair 

Kanunun 1 nci maddesi, okunan şekli ile kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

4 ncü maddenin, Karma Komisyon tarafın
dan kabul edilmiş olan şeklini takdim ediyo
rum. 

Madde 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir Parlamentolararası birlik için grup 
tüzüğü yapılması gerekiyorsa bu tüzük Cumhu
riyet İSenatosu ve Millet Meclisi Başkanlık di-
vanlarınca, Hükümetin görüşü alındıktan sonra, 
aralarında anlaşarak ve - varsa - o parlamento
lararası birliğin anatüzüğüne uygun olarak ya
pılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim 
kurullarında ve dış ülkelere gidecek temsilci 
heyetlerinde değişik siyasî eğilim sahibi üyele
rin adaletli şekilde yer almasını sağlayacak hü
kümlerle Türkiye (Büyük Millet Meclisi üyele
rinin birden fazla dostluk grubu yönetim kuru
lunda görev almayacağı ve dış ülkelere gidecek 
temsilci heyetlerin dostluk grupüan yönetim ku
ruluna hasredilemeyeceği hükümleri tüzüklerde 
yer alır. 

Parlamentolararası birlik gruplarının ve 
dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetle
rinde uymaları gereken esaslar Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanlarm-
ca Hükümetin görüşünü aldıktan sonra arala
rında anlaşma suretiyle tespit "edilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü 
madde daha önce Millet Meclisince kabul edil
miş şeklinin 'dışında, Cumhuriyet Senatosunca 
değişikliğe uğramış ve fakat yapılan değişik
lik 'Millet Meclisince benimsenmemiş olduğu ci
hetle, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca, Se
nato ve Meclisten eşit sayıda teşkil edilmiş Kar
ma Komisyona intikal etmiş ve intikal eden me
sele, şimdi okuttuğum şekilde Karma Komis
yon tarafından bir metne bağlanmıştır. 

Bu metin kabul edilirse 4 ncü madde bu 
şekli ile kanunlaşacak. Yok, kabul edilmez ise, 
o zaman döneceğiz Cumhuriyet Senatosunun 
değişik şeklini oylayacağız, o da kabul edilmez 
ise, Millet Meclisinin ilk kabul ettiği metin oy
lanmış olacak. 

4 ncü maddeyi Karma Komisyonun kabul 
ettiği ve şimdi okuttuğum şekli ile Yüce Heye-
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tin oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 4 ncü madde bu şekli ile kabul 
edilmiş ve bu şekli ile kanunlaşacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarı metninde 
görüldüğü üzere Cumhuriyet Senatosunca ka
nun «teklifi metnine bir 8 nci madde ilâve edil
miş ve fakat, 8 nci madde Millet Meclisince be
nimsenmemiş olduğu cihetle mesele Karma Ko
misyona intikal etmiş, Karma Komisyon ise, 
8 nci maddenin tasarı metninde bulunmasına 
lüzum olmadığı fikrine erişmiştir. 

Bu sebeple, Karma Komisyonun bu 8 nci 
maddenin lüzum olmadığına dair mütalâa ve 
kararını Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: Ka
bul edenler... 'Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

O halde, teklif metninde bulunan ve Cum
huriyet Senatosunca daha ısonra eklenmiş gö
rünen 8 nci madde, bu metinden çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

Şimdi buna göre madde mumaratajmda 
8 nci maddeyi işgal eden maddeyi takdim edi
yorum. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunu yasama meclisleri 
yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Karma Komisyo
nun kabul ettiği bu metin dâhilinde başlık da 
buna göre adapte edilmiş ve şu şekli almış
tır: 

Yasama (Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
Kanun. 

Teklifin başlığını Karma Komisyon bu şe
kilde değiştirmiş. Başlığı, okunan şekli ile Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu şekli 
ile kanunlaşmış bulunmaktadır. 

2. — Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay ha
pis ve 416,60 T.L. para cezasına hükümlü Bekir-

oğlu 1941 doğumlu Ayşe'den olma, Taşova'nın 
Şehli köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/669) (S. Sayısı : 697) 
(1) 

BAŞKAN — Şimdi, bir saatlik süre zarfın
da görüşülebilecek kabiliyette, küçük, bir mad
deden ibaret bir diğer kanunun görüşülmesini 
öngören önerge vardır, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan ve Bekiroğlu Osman 

Yüksel hakkında özel af çıkarılmasına dair 
kanun tasarısının gecikmesinde sakıncalar bu
lunduğu ve biran önce kanunlaşması gerekti
ğinden diğer bütün işlere takdimen ivedilik ve 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu adına 
Kâtip 

Ve bu rapor sözcüsü 
Hilmi Biçer 

Sinop 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Bir maddeden ibarettir, 
diğer maddeleri yürürlük maddesidir. Lütfen 
komisyon yerini alsın. 

Kısa bir raporu var, takdim ediyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?... Buyurun Sayın Kaya. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Ruhsatsız ısilâh taşımaktan mahkûm olan 
Türkiye'de birçok vatandaş vardır. Bir şahıs 
için silâh taşımaktan dolayı özel af getirmek ne 
hukuk, ne adalet, ne de Özel af prensiplerine uy
gun değildir. 

Kanımca, eğer bu şekil suçlardan dolayı bir 
kişinin affı için kanun getirilmesi lâzım ise, bu 
şekilde olan bütün vatandaşları kapsayan, ateş
li silâhlardan dolayı mahkûm olanlar hakkında 
umumî af getirmek lâzımdır. Kanunun reddini 
istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

(1) 697 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ar

kadaşım görüşlerimi aynen belirttiği için vaz
geçtim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Süleyman Mutlu, buyurunuz. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Benden evvel söz alan arkadaşımız, kanun 

teklifinin başlığına bakarak, tabancayı tama
men rulhs'atsız zannediyor. Aslında bu, ruhsat
sız tabanca değildir. Bakın: Makina Kimya 
Endüstrisinin 59988 sayılı faturası ile «Mobil 
benzin istasyonu demir kasasına Amasya - Sam
sun yol kavşağına» diye faturası var. Ve ilgili 
Taşova Mal Müdürlüğünden de alınan resmî 
belgeye göre, bu istasyonun iki ortağı var: * 
Ralbası, oğlu. 

Biliyorsunuz ibu tip silâhlar, bu tip istasyon
ların soyulmasını önlemek, bu istasyonlarda bi
riken paraları emniyetli yerlere getirip götür
mek için kullanılmak üzere verilmektedir. 

Şimdi, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar Kanununa 
göre, bir tabancanın iki kişi tarafından taşına
bilir vesikası verilmesi mümkün değildir. 

Şu halde, o istasyonun ortağı olan iki kişi
sinden hangisi olursa olsun, parayı alıp banka
ya götürüp getirmeye ve o istasyonun korunma
sına yetkilidir. Yani aslında tabanca ruhsat
sız değildir. 

Bilginize saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Saym Esat Kemal Aybar, bu

yurunuz. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sa

yın B'aşkan, değerli milletvekilleri; 
Affı istenen vatandaşın suçu, ruhsatsız si

lâh taşımaktır. Bunun üzerinde münakaşa cere
yan edemez. Mahkemeye bu suç ile verilmiş, 
muhakeme edilmiş, deliller takdir edilmiş, ve
rilen mahkûmiyet kararı Temyiz Mahkemesin
den geçmek suretiyle kesinleşmiştir. Artık su
çun, başka bir vasıfta bulunduğu, efendim tah
fif edici sebeplerin var gibi gösterildiği yolun
daki iddiaları burada nazarı itibara almaya im
kân yoktur. 

Ruhsatsız silâh taşıma suçunun asayişle ne 
dereceye kadar sıkı sıkıya bağlı ve önemli bir 
konu olduğu da meydanda. Biz şimdi silâhları 
toplamaya çalışırken, ruhsatsız silâh kullanıl
masını önlemeye çakşırken, Yüce Meclis olarak 
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silâh taşımanın cezalarını artırma ve bu suçla
rın kökünü kurutma yoluna giderken, bir müm
taz vatandaşa böyle bir af çıkarmanın ne hik
meti vardır, ne sebebi vardır, onu bir türlü an
layamadım. 

Bendeniz Adalet Komisyonun üyesiyim. Bu
nun komisyonda müzakeresinde hazır bulunma
dım. Bu suçtan dolayı Af Kanunu müzakere
sinde hazır bulunsa idim bu mâruzâtımın iki 
mislini Ibelki ben komisyonda dosya üzerinde 
daha delilli olarak yapardım. Bu vatandaşa ve
rilen cezanın özel olarak affedilmesi, aksine 
ruhsatsız silâh taşıma suçunu mubah kılacak 
ve teşvik edecektir. Affın mukni, gerekli hiçbir 
sebebi yoktur. Kanun teklifinin reddini istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saym Nuri Eroğan, buyuru

nuz. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, «evvelâ komisyondan tbir sual sormak istiyo
rum, onun cevabına göre beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Tabiî, huyurun. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — infaz edil

miş mi? İnfaz edilmemişse sebebi?... 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 

BİÇER (Sinop) —- Edilmemiş. 
BAŞKAN — «Edilmemiş» diyorlar. 
NURİ EDOĞAN (istanbul) — Sebebi? 
ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 

BİÇER (Sinop) — Tehiri infaz hususunda izin 
almışlar. 

BAŞKAN — Savcının takdir hakkına göre 
izinli kılınmış. Komisyonun beyanı öyle. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Bir süre önce gene özel af teklifi ile komis

yon tarafından iki dosya Yüce Meclise getiril
mişti. Birisi trafik suçundan İzmir Mahkemesin
ce verilmiş karara ilişkindi, bir diğeri de üstü
ne hakaret, yahut dövme sebeplerindendi, ya
nılmıyorsam. Aynı sualleri komisyona sordum, 
«Üstüne hakaret mi etmiş, fiilî tecavüze mi uğ
ramış, karar neden infaz edilmemiş?» dedim, 
bilgi alamadım. Şimdi, çok şükür komisyon söz
cüsü dosyayı biraz tetkik etmiş. 
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Muhterem arkadaşlar, görüyoruz ki, şu ve
ya bu yollardan gitmek suretiyle cezaların in
fazından kaçınılmakta ve Millet Meclisinin haiz 
olduğu (bir yetkiye sığınarak cezadan da kur
tulmaktadırlar. 

Mahkeme karar vermiş, Yüksek Temyiz 
Mahkemesi tasdik etmiş, ondan sonra Yüce 
Meclisin af ve atıfetinden istifadeye kalkıyor
lar. Şimdiye kadarki tatbikatla özel afların 
kimlere ne gibi hallerde verileceği taayyün et
miştir. Bunlardan hiçbirisinin bunda olmadığı 
gerçektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu hususta bilhassa 
titiz davranılmasını istirham edeceğim. Böyle 
hususî aflarla mahkemelerin verecekleri karar
larda tereddütler yaratılmamasmı bilhassa is
tirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil, 

buyurunuz. 
TUFAN BOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Vazgeçtim, 
BAŞKAN — ıSayın Kemal Kaya, buyurunuz. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Ben bir şahsın affedilmesi karşısında deği

lim; ancak, kanun, nizam ve prensipler karşı
sında hepimizin titiz olması lazımdır. 

Şimdi, benden evvel konuşan ısaym * arkada
şım Süleyman Mutlu, «Bu vatandaşın tabanca
sı ruhsatsız değildir» dediler. 

Sayın Süleyman Mutlu arkadaşım belki hu
kukçu değildir, ama «bulundurma vesikası» bu
lunan bir arkadaş tabancasını evinden alıp ya
zıhanesine götürürken yakalansa dahi ruhsat
sız taşıdığı için mahkûm olur. Bu şekilde mah
kûm olan binlerce vatandaş vardır. Bu arkadaş 
da ruhsat almadan üzerinde tabanca ile ya
kalanmış, mahkûm olmuştur. Bu arkadaşın özel 
aftan yararlandırılması doğru değildir . 

Muhterem arkadaşlarım, hepimizin memle
ketinde bu şekilde mahkûm olan binlerce va
tandaş vardır. Şimdi bu vatandaş hakkında çı
kacak özel af, yarın hepinize «Filanca vatanda
şın ita/banca taşımaktan dolayı aldığı ceza, filan 
mebusun teklifi ile, Mecliste affedildi. Siz na
sıl mebussunuz ki, bizim hakkımızda özel af çı
karamıyorsunuz» şeklinde bu vatandaşlardan 
mektuplar gelir. Bu gibi mektuplara muhata-
bolmamak ve eğer çıkarılması gerekse, ateşli 

silahlarla ilgili olarak (bir genel af getirmek, 
lâzımdır. Yoksa ne kanun, ne de hiçbir yerde 
gereği lolmayan bir surette özel af getirmek doğ
ru değildir. Bu vatandaş ne gibi bir mağduri
yete uğramıştır, yaşlı mıdır, sakat mıdır, hasta 
mıdır? özel affın da kanunda gösterilmiş se
bepleri vardır. Mücerret silâh taşımaktan mah
kûm 'olan bir insanın özel af teklifi ile Meclis
ten laffedilmesi hukukun prensiplerine uymaz. 
Meclisten böyle bir affın çıkmayacağına inanı
yorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, buyu

runuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş-

kan, sayın arkadaşlarım; 
Geçen birleşimlerde gelmiş geçmiş bulunan 

özel aflara karşı çıkmayan bir arkadaşımızın, 
bu kere de tekrar etmek isterim; özel aflara 
umumiyetle karşı değilim. 

Arkadaşlar, o zaman da belirtmiştim, bu özel 
afların Mecliste hakikaten çokça olması ve Ada
let Komisyonunda dosyaların bir hayli yekûn 
tutması bizi (bir genel affa açıkça zorlamakta
dır. 

Bu özel affın gereği var mı, yok mu?... 
Arkadaşlarım, kesinleşmiş bir dosyanın üze

rinde derinliğine münakaşa yapmak, delillerin 
münakaşasını buraya getirmek ızaten mümkün 
değildir. Ancak, ne var ki, Adalet Komisyonu 
bunu yeteri kadar incelemiş ve Meclisin bir 
atıfetine ınazhar olabilecek dosyalar meyanmda 
görmüştür. Bugüne kadar bunun gibi hiç özel 
af çıkmamış mıdır? Çıkmıştır, ama «Bu böyle
sine çıkarca bundan sonra daha binlerce çıka
caktır» şeklindeki (bir deyim, şüphesiz Meclisin 
özel af yetkisinin üzerinde münakaşa etmek 
olur. özel af yetkisini haiz olan bu Yüce Mec
lis atıfetini bu dosya için de ya kullanır, yahut 
kullanmaz. Ancak, özel af yetkisi olan bu Mec
lis bunu karara bağlayacaktır. Meclise niyabe-
ten vazife gören komisyon tetkik etmiş, hakika
ten özel affa mazhar görmüş, Yüce Kurula ge
tirmiştir. Karar, Yüce Kurulundur. Ancak ne 
var ki, bu, bundan evvelki özel aflar gibi aynı 
şekilde geçer, ya da geçmez, fakat şüphesiz de
rinliğine tetkik edilmediği şeklindeki bir iddia 
isabetli değildir. Adaleit Komisyonu özel affı 
şu veya bu etki altında hiçbir suretle Yüce Mec
lise getirmez. Bunu açık söylemek lâzım. An-

— 60 — 



M. Meclisi B : 114 

cak, özel affm bu »dosya için gerekli olduğuna I 
inanmış, getirmiştir. Karar Yüce Meclisindir. 

Bu dosya münasebetiyle bir kere daha söy
lemek gerekir ki, Türkiye bir genel affa haki
katen muhtaçtır, biran evvel buna götürülmeli
dir. Böyle özel af zorlamalarıyle Yüce Meclisin 
değerli isaatleri heba edilmemelidir. Buna mey
dan vermeyelim. I 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal, buyu

runuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Değer

li arkadaşlarım; 
Bu kanun teklifi üzerinde söz almak istemi

yordum, ama bende bir intiba hasıl oldu, zorun
lu olarak söz almak ihtiyacını duydum. 

Elbette ki, özel af, Meclislerimizin yetkisi 
içerisindedir, ama bir özel affın yapılabilmesi 
için Ibazı şartlar var: Gerçekte bir adlî hata 
olur, kamu Vicdanını bazı meseleler rahatsız 
eder ve mahkûm olan kişi önemli bir hastalığa 
sahiptir, şudur, budur... 

Şimdi, Meclisten bu kanun teklifi kabul edi
lir, çıkarsa kamuoyunda şöyle, bir kanaatin 
hâsıl olacağından kuşku duyarım : Adamı olan, 
bir kanun teklifi hazırlar, bunu kolayca Meclis
lerden geçirir, tşte bunun tipik örneği. Komis
yon bunu nasıl kabul etmiş, nasıl Meclisimiz 
Genel Kuruluna getirmiş, aklım almıyor. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Aklın almaz tabiî, komisyon bu... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Almaz 
sayın arkadaşım, almaz. Çünkü, Türkiye'de bu 
çeşit suçlardan binlerce, onbinlerce insan var 
ceza evinde. Bunların hakları, ruhsatlı silâh, 
ruhsatsız silâh, yargı organından kesinleşmiş, 
Temyizden tasdik görmüş bir hükümden sonra 
ve hepsinin üzerinde şu veya bu çeşit birtakım 
fikirler serd etmek mümkündür. Genel olarak 
Meclisimizin bir af kanunu çıkarması, toplu
mun menfaati bakımından, siyasal düzenin men
faati bakımından ve onları iyileştirmeye yönelt
me bakımından dikkatle öne sürülebilir. Fakat 
münhasıran bir şahsı ele alarak genel affı gerek
tiren hiçbir ağırlığı olmadan, özel affı gerekti
ren hiçbir ağırlığı olmadan onu burada Mecli
simizin affına mazhar kılmak, biraz önce bu
rada bir değerli arkadaşınım ifade ettiği gibi, 
birçok insanların, milletvekillerine ve senatör
lere kendileri ve yakınları için özel af çıkart-
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mak yönünden mektup yazmalarını sağlayacak 
ve bir ölçüde de bizim kararlarımız üzerine 
gölge düşürecek... 

Böyle tek bir kişiyi özellikle alıp, komisyon-
larda takibedip, komisyonlardan (çıkartıp Genel 
Kurula getirtmek yanlıştır. Bunun altında çok 
şeyler olduğu kuşkusunu duyabilirim, kamuoyu 
da duyabilir. «Altında birtakım pazarlıklar 
vardır» denilebilir, kamuoyu da duyabilir. Böy
le şeyler olmaz. Meclisin ağırlığı genel olarak 
bir af (kanununu getirtebilir, tartışabiliriz, fakat 
özellikte böyle cımbızla çeker gibi bir şahsı özel 
affa mazhar kılmak için hiçbir sebep yokken, 
hastalık gibi, maşerî vicdanı rahatsız eden bir
takım unsurlar yokken, özellikleri yokken böy
le bir kanun teklifini kanun haline getirmek 
yanlış olur. Bunun reddedilmesi lâzımdır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhte
rem Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan mevzu bir vatandaşın 
vesikalı bir silâhı, bulundurulması lâzımgelen 
yerde değil de üstünde bulundurmasından do
layı mahkûmiyetinin affının yüksek atıfetinize 
mazhar olup olmaması davasıdır. 

Bu silâh, bir gaspta mı kullanılmıştır, bir 
katilde mi kullanılmıştır, bir hırsızlık olayında 
mı kullanılmıştır?... Hayır, meşru kazancı ile 
biriktirdiği paralarını mahallinden başka bir 
yere nakil sırasında tahaffuz İmkânını kullan
mak gayesiyle yanında taşıyor, icabında kulla
nacak. Yani, adam öldürmeye gitmiyor, para 
soymaya da gitmiyor, ama ruhsatsız tabanca ta
şıdığı için kanun bunun cezalandırılmasını âmir 
hüküm ihtiva ediyor, cezalandırılmış. 

Muhterem milletvekilleri, bir 'anarşik hare
ket sırasında çantasından 3 tane tabanca, 3 sus
talı çakı, 70 mermi çıkan bir suçluyu mahkeme 
mahkûm etmemiştir, o tabancaların vesikası da 
yoktur. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Mahkeme 
kararlarını mı tartışıyoruz, burada? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Verilen 
mahkeme kararının affedilmesini tartışıyoruz 
sayın milletvekili. Verilen mahkeme kararının 
affedilip edilmemesini tartışıyoruz; gayet tabiî 
ki mehaz göstereceğim, yer göstereceğim. 
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Saniyen, bu dosyayı 'tetkik ederseniz göre
ceksiniz ki, hüküm veren hâkimin dahi zabıtta 
imzası yoktur, zabıt kâtibinin imzası yoktur. 
(C. H. P. sıralarından «Temyiz Mahkemesi için 
bozma sebebi >olur o zaman» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, Temyiz Mahkeme
sini tenkit etmiyorum ben. Sebebolur olmaz, dik
kate alınır alınmaz, ama bu, bir hakikattir; dosya 
oradadır bakınız isterseniz. O bakımdan, Meclis 
yetkisini kullanacağına göre, suçun nevini de
ğil, suçsuz olup olmadığını değil, mevzuu mü
zakere eder ve atıfetini kullanır. Bu meselede 
cürmü kastı yoktur, yani tabancayı evinde bu
lunduran arkadaş parasını emniyetle taşımak 
için yola çıkarken silâhını üzerine almışsa ne 
kasıt vardır, ne cürüm vardır? Adam öldürme
ye mi gidiyor, banka (soymaya mı gidiyor?... 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, cürüm kastı 
var mı yok mu? Meclis ıonu takdir yetkisinde 
değildir. Kastı cürmünün olup olmadığını hâkim 
tayin eder, ıoraya biz girmeyeceğiz efendim. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Ben, 
sayın milletvekillerini aydınlatmak için söylü
yorum; gayet tabiî ki takdir (hakkı hâkime ait
tir. 

Bu vatandaş hakkındaki hükmünüzün müs
pet olmasını istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, buyurunuz efen
dim. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Vazgeçtim 
ıSaym Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Çetin, buyurunuz efendim. 

KADİR ÇETİN (içel) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Biraz önce konuşan arkadaşların, taşıma 
ruhsatı veya bulundurma ruhsatı mevzuundaki 
görüşlerinde aykırılıklar oldu. Bulundurma ay
rı şey, taşıma ayrı şey. Türkiye'de bugün için 
en az üç - beş bin kişi silâh bulundurma ruhsa
tı olduğu halde taşıdığı için mahkûm olmuş
tur. Peki bunların hakkını kimler arayacak? 
Meclis şaibe altına girer; komisyondan geçmiş 
olsa de girer. («Bravo» sesleri alkışlar). Bunun 
müdafaasını burada yapamayız. 

Özel af : hasta olmuş, yaşlı, muhtelif sebep
lerden dolayı; kabul. Tek bir kişi için, en meş
ru esaslara dayansa dahi buradan özel bir af 
çıkarsa, bunu efkârı umumiyeye nasıl kabul et-
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\ tirirsiniz, şu Meclisin kıymetli saatlerini bu 
\ mevzu için nasıl harcayabilirsiniz? Benim ak-
\ hm almıyor; tam yedi senedir mebusum, bu 
l kürsüye çıkmadım, böyle bir niyetim de yoktu, 
l ama böyle bir mevzuu havsalam almadı. Yap-
; mayın, etmeyin, bu kıymetli zamanları bu gibi 
l şeylere harcamayalım. 
İ Saygılar sunarım. («Bravo» sesleri, alkış-
\ 1ar. 
j BAŞKAN — Yeterlik önergelerini takdim 
s ediyorum. 
j 

\ ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
| BİÖER (Sinop) — Komisyon adına söz istiyo-
! rum. 

BAŞKAN — Komisyon adına konuşulacak 
olsa, daha önceden Başkanlığı haberdar etme
niz gerekir ki, ona göre usule veçhe vereyim, 
yeterliği oylama imkânı bulayım. 

Buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Prensip itibariyle, Komisyondaki arkadaşla
rım da çok iyi bilirler ki, bendeniz de özel af
lara karşıyım. Ancak, bu dosyada, Yüce Mecli
se niyabeten vazife gören komisyonun bir üye
si olarak - arkadaşların konuşmalarının hilâfı
na - bendeniz bir ağırlık gördüm. Bunun için de 
sözcü olarak bu önergeyi takdim ettim. Takdir 
Yüce Meclisin; ancak ben, işin teferruatını kı
saca arz etmek istiyorum : 

Bu tür kanunların prosedürünü hepiniz bili
yorsunuz. Bunun iki yolu var: Birincisi; vatan
daş Dilekçe Komisyonuna müracaat eder. Diğe-

İ ri ise; parlamenter arkadaşların kanun teklif-
! leriyle olur. Bu konu, Yüce Meclise niyabeten 

vazife gören Dilekçe Karma Komisyonunda 
uzun müzakerelerden sonra kanun teklifi hali
ne getirilmiş ve Adalet Komisyonuna gönderil
miştir. Adalet Komisyonu bu dosyanın üzerin
de enine - boyuna, en ince teferruatına kadar 
tetkikatmı yapmış ve bir kanaate vâsıl olmuş
tur. 

Olay şudur: Bir benzin bayii için tabanca 
ruhsatnamesi verilmiştir. Biraz Önce Sayın Mut
lu arkadaşımızın anlattığı gibi buranın iki or
tağı vardır; birisi baba, diğeri oğludur. Duru
mu gözünüzün önüne getiriniz; Ulus meydanm-

| da banka soyuyorlar, Küçükesatta banka soyu-
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yorlar, Bançelievler'de banka soyuyorlar, ben
zin bayiini soymazlar mı? Benzin bayiinde bu
lunan arkadaş parasını almış, emniyetle ban
kaya götürebilmek için ruhsatlı tabancasını 
üzerinde bulundurmak ihtiyacını hissetmiştir. 
Anarşik olayları biliyorsunuz. Yüce Meclis bu 
konudaki takdir ölçülerini kullanır; ister red
deder, ister kabul eder. Size niyabeten vazife 
gören komisyonu itham etmenin maksadı nedir, 
burada ne gaye olabilir? Bu, doğrudan doğru
ya kanaatimce komisyonu ithamdan başka bir 
şey ifade etmez ve doğru bir hareket de değil. 
Özel af bu Meclisten ilk defa çıkmıyor, şimdi
ye kadar pek çok defa çıkmıştır. Ne suçluyu 
tanırız, ne kanun teklifinde bulunanı tanırız, 
hiç kimseyi tanımayız. Bir maksadı nasıl arar
sınız? Komisyonun her üyesi, en az burada ko
misyon üyelerini başka maksatlarla itham eden 
insanlar kadar haysiyetlidir. Takdir YÜCG Mec
lisin; Yüce Meclis isterse bu hakkını kullanır, 
isterse kullanmaz. Her teklifi de isteyen arka
daş buraya getirir. 

6136 sayılı Kanunun bu memleketin bünye
sine uymadığını bilmeyen yoktur, ama. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Komisyon adına böyle konuşulmaz!.. 

İBRAHİM KAYHAN NAİPOĞLU (Gire
sun) — Komisyona bir şey söyleyen yok karde
şim. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Komisyon adı
na konuşurum, bunun savunmasını yapacağım. 

Şimdi, hulasaten arz etmek istediğim şu : 
Arkadaşların bir kısmının dedikleri gibi dosya 
az - çok tetkik edilmiş değildir; en ince detayı
na kadar tetkik edilmiştir. Bilhassa, anarşik 
olayların ve banka soygunlarının sık sık vuku-
bulduğu günlere tesadüf ettiğinden dolayı da 
bu işte bir ağırlık görülmüştür. Adamın yaptığı 
mesele kasasından parasını alıp bankaya nak
letmektir. Bu sırada üzerinde bulunan silâhın 
suç unsuru olduğunu elbette kabul ediyoruz. 
Zaten mahkemelerden geçmiş, sübutu üzerinde 
bir münaşaka olamaz; olmamalıdır da. 

Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılar sunarım. 
TALÂT KÖSEOĞLU — (Hatay) — Bir 

sualim olacak efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bu hadise

de başka suçlu var mıdır? Eğer başka bir suç

lu varsa onun hakkında bir tecil muamelesi ya
pılmış mıdır? 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Tek suçludur 
efendim, 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir hük
müne göre Sayın Tural, buyurunuz efendim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve değerli milletvekilleri; 

Affın, özel olsun genel olsun aleyhinde de
ğilim. Bu sebepledir ki, 9 . 1 . 1971 yılında bir 
umumî af teklifi getirmişiz ve bu teklifimiz de 
Adalet Komisyonu tarafından reddedilmiş. Bu 
teklifi reddeden Adalet Komisyonunun, ferdî 
afları bu şekilde huzurunuza getirmek suretiyle 
Yüce Meclisi işgal etmesine ne mana verilir bi
linemez. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Getirdiğimiz genel af kanunu teklifinin ka
bulü ve bu özel afların genel af teklifi içinde 
mütalaa edilerek kabulünü arzu ederiz. Af, atı
fet ise şahıslara değil, umuma teşmil edilmeli
dir. Binlerce, onbinlerce vatandaş af beklemek
tedir. Yüce Meclisin atıfeti fertlere değil, bu 
affı bekleyen bütün vatandaşlara şamil olma
lıdır. Teklifimiz, bir sene sonra gündeme alındı 
ve hâlâ dört aydan beri «Haklarında ivedilik 
kararı verilen işler» ve «Tüzük gereğince bir 
defa görüşülecek işler» bölümünün dördüncü 
maddesinde beklemektedir. Saatlerce Yüce Mec
lisi işgal eden özel aflar yerine, bir defaya 
mahsus genel affı çıkarmanızı ve bütün bu özel 
afları genel af konusu içinde kabul etmenizi arz 
ve istirham ederim. 

Teşekkürlerimle... 
BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner

gelerini takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu ve tasarı gereği kadar görüşülüp anla
şılmıştır; müzakerenin kifayetini arz ye teklif 
ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay imer 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır; yeterliğini öneriyo

rum. Saygılarımla. 
Ankara 

Kemal Ataman 
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, maddelere geçilme
si hususunu oylarınıza sunacağım. Maddelere 
geçilmesi kabul edilirse maddelerin müzakeresi 
ve ona göre oylanması yapılacaktır. Maddelere 
geçilmesi reddedilirse teklif metni reddedilmiş 
olacaktır. 

Maddelere geçilmesi hususunu Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. Bu suretle Af 
kanunu teklifi Yüce Meclisçe reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşmesinin kısa 
süreceği kanaati ile bu Af kanunu teklifini ele 
almıştık, hemen bunun peşinde başka bir Af 
kanunu teklifini görüşecektik, fakat müzake
renin uzadığını gördüğüm için diğer teklifi şu 
anda ele alamıyorum efendim. 

3. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6'şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472) 
ve 472'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Müzakeresine daha önce başla
dığımız ve birkaç maddesi hariç intaç olunmuş 
olan ve süratle çıkarılmasında fevkalâde ge^ 
rek bulunan bu tasarının Komisyona havale 
edilmiş Tmlunan veya Komisyonca geri alınmış 
Tbulunan diğer üç maddesinin görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almış bu
lunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Emlâk Vergisi Ka
nunun 8 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 
1319 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (C) 
fıkrasının Genel Kuruldaki ikinci müzakeresi 
sırasında dört değişiklik önergesi verilmişti. 
Bu dört önergeden Sayın Kemal Şensoy'un ver
miş bulunduğu önerge oya konulmuş ve Mec-< 
lisçe dikkat nazara alınmak kaydiyle kabul edil
miş bulunmakta idi. Bunu takibeden önergeler 

(1) 472 S. Sayılı basmayazı 67 nci, 472'ye 
1 nci ek S. Sayılı basmayazı 15 . 6 . 1972 ta
rihli 106 nci Birleşim Tutanağının sonuna ekli
dir, 
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okunmuş, bu arada Komisyon, dikkat nazara 
alınmak kaydıyle Meslisçe kabul edilmiş önerge 
ile birlikte, henüz üzerinde oylama yapılmamış 
bulunan diğer önergeleı'i talebstmişti. Bu talep 
üzerine Başkanlıkça önergeler havale edilmiş 
bulunmakta idi. Bu arada Komisyon, maddeyi 
de buna gx>re düzenleyeyim diye geri almış ve 
Meclisin oyu ile madde Komisyona verilmiş bu
lunmakta idi. 

-Şimdi, 8 nci madde gündemden çıkarılmış 
bulunduğu cihetle tekrar gündeme ithali için 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

işte bu 8 nci madde şimdi müzakere konusu; 
olacak. Müzakerede kolaylık yaratmak için, 
daha önce okunmuş olmasına rağmen, arkadaş-
laromın hafızalarını tazelemek üzere verilmiş 
bulunan önergeleri tekrar okutacağım. 

önce okuttuğum önerge daha önce okun
muş ve Meclisçe dikkat nazara alınmak kaydı 
içerisinde kabul edilmişti. Şimdi onu okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesiyle değiştirilen 15 

nci maddenin (c) fıkrasının 1319 sayılı Kanu
nim 15 nci maddesinde yazıldığı ve muafiyet 
süreleri gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

(Saygılar. 
Kemal Şenisoy Enver Akova 

Ordu Sivas 

BAŞKAN — İşbu önerge daha önceki Bir
leşimde Meclis tarafından kabul edilmiş ve dik
kat nazara alınmak kaydıyle Komisyona gitmiş
ti. 

Şimdi, bu Önerge ve buna göre diğer veril
miş bulunan üç önerge Komisyona gönderilmiş, 
Komisyon bunun üzerine hem bu önergeyi, hem 
diğer önergeleri tetkik etmiş ve raporuyla bir
likte maddeye şimdi okutacağım veçheyi ver
mişti. 

önce Komisyonun raporunu, daha sonra dü
zenlemiş bulunduğu maddeyi okutacağım, on
dan sonra muameleye konmamış diğer değişik
lik önergelerini oyunuza sunacağım. 

Komisyon, verilmiş bulunan değişiklik öner
geleri muvacehesinde 8 nci maddeyi şu şekle 
getirmiştir : 

Evvelâ raporunu okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun 8 nci maddesi ile değişti
rilmek istenen 1319 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin (c) fıkrasının Genel Kuruldaki ikinci 
müzakeresi sırasında verilmiş olan değiştirge 
önergeleri İçtüzüğün 113, 114 ve 117 nci mad
deleri gereğince Komisyonumuzda yeniden mü
zakere edilmiş ve neticede : 

15 nci maddenin (c) fıkrasında yer alan 
«azamî 15 yıl» ibaresinden önce «asgarî 2 yıl» 
ibaresinin eklenmesi kabul edilmiştir. 

Anayasamızın bugünkü şekline göre asgarî 
ve azamî hadler gösterilmesi zorunludur, öte 
yandan ağaçlandırma, meyvelik haline getirme, 
bağ ve bahçe yapılma hallerinde 2 yıldan baş
lamak üzere ürün verme durumuna giren mey
ve bahçesi çeşitleri vardır. 

Kaldı ki, asgarî ve azamî hadler arasındaki 
süreler, ilgili Bakanlıklar ile Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği müştereken tespit edilecektir. 

Bu bakımdan, Genel Kurulca kabul edilen 
önergeye katılmak mümkün görülmemiş ve Ko
misyonumuzca asgarî 2 yıl, azamî 15 yıl ibare
si benimsenerek madde yeniden tanzim edilmiş
tir. 

Komisyon Başkanı 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Şimdi, Komisyon tarafından 
8 nci madde şu şekilde düzenlenmiştir : 

Okutuyorum. 
Madde 8. — Aynı kanunun 15 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Geçici muaflıklar : 

Madde 15. — Aşağıda yazılı arazi geçici ola
rak Arazi Vergisinden muaftır. 

a) özel kanunlarına göre Devlet orman
ları dışında insan emeğiyle yeniden orman ha
line getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 
yıl; 

•b) 'Toprak ve topoğrafik özellikleri ve eroz
yon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür 
bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; 
bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taş
lık ve sair haller dolayısıyl'e üzerinde tarım ya
pılamayan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeni
den tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl; 

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlar
dan gerekli şartları haiz olan arazide yeniden 

fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiş
tirme suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve bah
çe meydana getirilmesinde asgarî 2 yıl, azamî 
15 yü; 

d) İSanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, or
ganize sanayi bölgeleri için iktisabolunduğu 
veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen 
arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapıla
cağı tarihe kadar.) 

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazi
nin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş 
olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı için
de bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin ta
yin olun en cihetlere tahsis edildiği yılı takibe-
den bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bil
dirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldı
ğı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. 
Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının 
sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı 
düşer. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet ko
nusu arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetle
re tahsis edilmiş olup olmadığının şartları ile 
(c) fıkrasına göre geçici muafiyet verilecek 
haller, bunların şartları ve muafiyet süreleri 
Tarım ve Orman bakanlıkları ile Türkiye Zira
at Odaları Birliğinin mütalâası alınmak sure
tiyle Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

Komisyon Başkanı 
Çorum Bolu 

Abdurrahman Güler Halil İbrahim Cop 
Mardin Amasya 

Kemal Aybar Salih Aygün 
Kars Niğde 

İsmail Hakkı Alaca Naci Çerezci 
Muğla İzmir 

Ahmet Buldanlı Kemal önder 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 8 nci 
madde Komisyon .tarafından şimdi okunan şek
liyle değiştirilmiştir. Bu sebeple değişik madde 
üzerinde yeniden müzakere açmam gerekecek. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
iSöz isteyen olmadığına göre, verilmiş bulunan 
ve daha önce dikkat nazara alınmak kaydıyla 
havale edilmiş bulunan önergeyi önce işleme 
koyacağım. 

Komisyon raporunda ve madde muhtevasın
da bu önergeyi filhal kabul etmediğini beyan 
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etmektedir. Bu sebeple, şayet önerge tekrar Yü
ce Meclisinizce kabul edilirse, bu sefer Komis
yon bu direktifinize uymaya mecbur. Ama Ko
misyon, dikkat nazara alınmak kaydıyle kabul 
edilen işbu önergeye şimdi tetkikatmdan sonra 
filhal katılmadığını beyan etmektedir. 

-Önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın 'Başkanlığa 

Tasarının 8 nci maddesiyle değiştirilen 15 
nci maddenin (c) fıkrasının 1319 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesinde yazıldığı ve muafiyet sü
releri gösterildiği sekilide değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

ISaygılar. 
Ordu Sivas 

Kemal Şensoy Enver Akova 
BAŞKAN — Komisyon filhal lıati!:::ıdğ n: 

beyan ediyor. Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci madde ile değiştirilen 15 nci maddenin 

(c) fıkrasının sonuna teklifimin ilâvesini arz 
ederim. 

«Bu kanundan evvel dikilmiş bulunan ağaç
lık, meyvelik, bağ ve bahçenin hangi yıl dikil
diği yapılacak beyanla tespit ve gerektiğinde 
mahallindeki ziraat teknisyenliğinde tetkik edi
lerek muafiyetten istifade ettirilir.» 

Ordu Milletvekili 
Ata Topalöğlu 

BAŞKAN — Sayın Topalöğlu, yeni metin 
muvacehesinde önergesinde yine ısrar ediyor 
mu?.. Kendileri yok. 

'Komisyon bu önergeye katılıyor nm efen
dim? 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABTHJR-
RAHMAN GÜLER (Corum) — Katamıyoruz. | 

BAŞKAN — Komisyon, verilmiş bulunan j 
değişiklik önergesine katı lmadım hevan edi- | 
yor. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuvomm, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerce ka
bul edilmemiştir. 

Diğer bir önerge var, onu takdim odivoru.m. I 

Yüksek Başkanlığa j 
8 nci madde ile değiştirilen 15 nci madde- j 

nin (d) fıkrasının sonunda (c) fıkrasına atıf \ 
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yapan kısmının çıkarılmasını arz ve teklif eyle
rim. 

Ordu 
Ata Topalöğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz 
efendini, 

BAŞKAN ~ Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önerge var, onu takdim ediyo
rum, 

Yüksek Başkanlığa 
CvTrn^ülen tasarının 8 nci maddesiyle değiş

tirilen 15 nci moddesinin (c) fıkrasında yer 
alan «Meydana getirilmesinde» ibaresinden son
ra, aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve tek
lif ederim, 

«Asgarî 2 yıl» 
'Samsun 

Bahattin Uzımoğlu 

BAŞKAN __ fi'nym Komisyon, Sayın Bahat
tin üsımoğlırnun önergesini okuttum. Tahmin 
ediyorum bu metinde bunu kabullenmiş görünü-
yorsunus.., 

f-FinîOÎ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
F.AHMAN GÜLER (Çorum) — Kendi metni
mizde nasırı itibara aldık efendim, 

BALKAN —- «Bağ ve bahçe meydana geti
rilmesinde asamı 15 yıl» ibaresinin arasına «as
garî 2 yıl» ibaresini ilâve ediyorsunuz, asgarî 
?, yıl, azamî 15 yıl yapıyorsunuz. Böylelikle bu 
önergeyi benimsemiş oluyorsunuz ve katılıyor
sunuz... 

^ f i î O İ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
F.A.TTMAN GÜLER (Çorum) 1- Evet efendim. 

•BA^KA-I? — Komisyon önergeye katıldığı-
Pi bjyan ediyor, önergeyi Yüce Meclisin oyu-
ya suuuvorum, Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

Koroiayoîi filhal de katıldığını beyan ediyor. 
*-"v,%VICVT;P HraK evvel okunmuş olan 8 nci mad-
ri'» n-ş̂ t.-niTi.fis Hı hupu«a yer verd^ğmi beyan edi-
rr-r ^imdi, biraz heyeti umumiyeyi işgal gibi 
olacak; adında maddeyi, biraz evvel okunan 
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şekliyle oyunuza sunabilirim. Ama, bir tedahü
le meydan bırakmamak için maddeyi tekrar Ko
misyon tarafından düzenlenmiş şekliyle okuta
cağım, onu takiben oya sunacağım. 

Maddeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyonca yeniden getirilen 8 nci 

madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 8 nci 

madde Komisyon tarafından şimdi okunulan 
şekilde düzenlenmiştir. Maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Görüşülmekte olan tasarının 11 nci maddesi 
üzerinde daha önceki Birleşimde Sayın Ahmet 
Karaaslan ve Süleyman Çağlar imzasını ihtiva 
eden bir önerge dikkat nazara alınmak kaydıy
le kabul edilmişti. Bunun üzerine Komisyon 
önergeyi talebetmiş, talep üzerine önergenin ha
valesi mecburiyet arz ettiği için Komisyona ha
vale edilmiş idi. Bu defa Komisyon, bu önerge
nin, Meclis tarafından dikkat nazara alınmak 
kaydıyle kabul edilen bu önergenin 11 nci mad
de münderecatına sığdırılmasının imkânı olma-, 
«lığını ve bu sebeple maddenin, yine bu öner
genin ışığı altında olmakla beraber daha de
ğişik bir veçhe altında düzenlenmesi gerektiği 
görüşüne varmış ve Başkanlığa şu müracaatı 
yapmıştır. Komisyon maddeyi geri istemekte
dir. Demek ki, yeni baştan düzenleme arzusun
dadır. Takdim ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
'Tasarının 11 nci maddesiyle değiştirilmekte 

olan 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 18 
nci maddesinin, arsalarla ilgili vergi oranını 
belirten ikinci fıkrasından, «il nüfusunun» çı
karılarak; yerine «arsanın bulunduğu mahal» 
ibaresinin eklenmesine ilişkin önerge Komisyo
numuzca incelenmiş, fakat yeterli açıklık bu
lunmadığından, katılmak mümkün olmamıştır. 
Ancak, Komisyonumuz Yüce Meclisten madde
yi geri almayı ve yeniden tanzim ederek Yüce 
Meclise takdim etmeyi uygun bulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

''TlAgTCAN — Mnhtesam arkadaşlarım; işbu 
müracaat üzerine Komisyon maddeyi geri al

mak ve yeni baştan düzenlemek talebinde bu
lunuyor. Bu talebi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... (A. P. sıralarından «anla-
şılmadı Sayın Başkan» sesleri) 

Efendim, şimdi 11 nci maddeyi demin an
lattım. 11 nci madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi verilmiştir. Bu değişiklik önergesi, 
Meclisçe dikkat nazara alınma kaydıyle kabul 
edilmiştir. Komisyon meseleyi incelemiş ve bu
na göre maddeye yeni bir şekil vermek için, 
maddeyi geri isteyip, yeni baştan düzenlemek 
istiyor. Tabiî yeni baştan düzenlenen madde, 
yeni baştan müzakereye konulacaktır. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz izah edeyim. Bu 
maddeyi komisyona geri vermeden önce; öner
gemizin kâfi miktarda sarih olmadığı hususun
da Komisyonun bir görüşü vardır. Belki komis
yon çalışmalarına faydalı olur diye, görüşümü
zü arz ettikten sonra Komisyon bunu geri alsın 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ko
misyon ister şu fikirde, ister bu fikirde kendi 
görüşlerini yeni baştan düzenlemek için, Meclis
ten maddeyi geri istiyor; ki yeni madde getir
diği zaman yepyeni bir madde olacak ise, onun 
üzerinde zaten zatıâliniz de, diğer bütün millet
vekilleri de görüşlerini izhar edebilecektir. Ay
rıca, Komisyon bu maddeyi düzenlerken, elbet
te milletvekilleri gibi fikirlerini beyan edebi
lirler. 

Şimdi daha önce muhterem arkadaşlarımın 
bilgisine sunulmuş bulunan tasarı metninin 11 
nci maddesi yeni baştan düzenlenmek isteniyor. 
Komisyon, «Maddeyi bana geri veriniz» demek
tedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Maddeyi neden 
geri istediğimizi arz etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

Yani mesele o kadar değişik veçhe arz etmi
yor. Komisyon maddeyi geri istiyor ve tekrar 
madde getirecektir. O madde yeni baştan mü
zakereye konu olacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 
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ıBu maddeyi geri isteyiş nedenimizi arz et
mek üzere söz aldım. 

!Saym arkadaşım Ahmet Karaaslan'ın daha 
önceki Birleşimde vermiş olduğu önergeyi, Yü
ce Meclis dikkate almış idi. Komisyonumuz bu 
'önergeyi geri istemişti. Maddeyi o zaman geri 
istememişti. Bu önerge Komisyonumuzda müza
kere mevzuu edilmiştir, önergenin ruhuna ka
tılmakla beraber, önergedeki ibarenin kanun 
metnine alınması sakıncalı bulunmuştur. Mese
leyi kanun haline bu tarzda getirirsek, kanun 
tekniği bakımından, kanunun anlaşılması bakı
mından birtakım sakıncalar doğacağı, Komisyo
numuzda müzakere sonucunda belli olnıır> ve 
bu nedenle reddetmiştir. 

Şimdi Komisyonumuz bu defa doğan fırsat
tan istifade ederek, maddeyi geri istemektedir. 
Yüce Meclis bu görüşümüze iltifat eder, mad
deyi geri verdiği takdirde, en kısa zamanda di
ğer maddeler müzakere edilirken, bu maddeyi 
bu önergenin ışığı altında hazırlayıp önerge sa
hibinin de fikrini alarak, hazırlayıp huzurunu
za getirmek niyetindedir. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Komisyon
dan bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî buyurunuz efendim. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Komisyon bu 
maddeyi nasıl düşünüyor; yani maddeyi geri al
dığı takdirde bu maddeyi nasıl düşünmekte
dir? 

BAŞKAN — Sayın önder, madde geri geldi
ği zaman, üzerinde konuşmanız mümkün olabile
cektir. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, ben birşey konuşmuyorum, sual soruyo
rum efendim. Komisyon Başkanı olarak müm
künse, komisyonda tebellür eden bir temayül 
var mıdır? Bunu açıklamalarını istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Yalnız, usulî bakımdan şu nok
ta karşıya çıkıyor. O zaman kafada melhuz 
olan maddenin, burada adeta müzakeresi ola
cak gibi bir durum hasıl oluyor. Müsaade bu
yurursanız, ister öyle olsun, ister böyle olsun, 
Komisyona - eğer arkadaşlarımız sakınca yok
sa - maddeyi geri verirlerse, Komisyon birsay 
hazırlayıp gelecektir. O gelen metin üzerinde, 
özellikle müzakere açtıracağım ve konuştura
nını. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, ben belki de zatıâlinizin işini bu bakım
dan kolaylaştırmak için soru sormuş oldum. 
Temayül belirirse, maddenin geri verilmesi hu
susunda Meclis daha rahat hareket eder. O ba
kımdan bıı suali sordum. Komisyon bunu izah 
ederse memnun olurum. 

[BAŞKAN — Sayın Komisyon, çok kısa ol
mak üzere bir ışık tutarsanız biraz evvel gerçi 
belirttiniz. «Bu kabul edilen önergeyi de dik
kat nazara alarak bir şekil vermek istiyoruz», 
dediniz ama, kısa olmak üzere buyurunuz efen
dim. 

feEÇÎOİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar ; 

Arsalar için vergi nispeti, getirdiğimiz met
ne göre, «son nüfus sayımına göre, il nüfusu 
25 000 dahil» şeklinde idi. Burada maddî bir 
hata yapılmıştı, «il merkez belediye içi nüfusu» 
olması lâzım idi. Bu maddî hata yüzünden, ge
tirdiğimiz bu fikir o zaman anlaşılamamıştı. 

Şimdi sayın arkadaşım ise, vermiş olduğu 
önergede, «il belediye içi nüfusunun» ibarp*'-' 
birtakım sakıncalar olduğunu, «arsanın bulun
duğu mahallin belediye içi nüfusunun» dikka
te alınması lâzımgeleceğinin ve bunun daha ye
rinde olduğunu savundular, bu hususa ilişkin 
bir de önerge verdiler. Fakat o önergelerinde 
«mahal» tabirini, kullanıp, «mahal belediyesi» 
tabirini kullanmadıkları için, Komisyonda te
reddüt hasıl oldu. Komisyonumuz yaptığı çalış
mada, bu (25 000 nüfusun), yani «25 000 -
100 000 veya 100 OOO'den daha yukarı olan nü
fus kademesinin» birtakım sıkıntılar vereceği
ni, yanlışlıklara sebefoolacağmı müzakere sonun
da kabul etti. Tekmil arsalarda tek bir nispe
tin kabul edilmesi esasını benimsedi. Fakat bu 
arada bir usul meselesi ortaya çıktı. Madde ge
ri alınmayıp, önerge geri alınmış olduğu için; 
bunu karar haline getirip, maddeyi huzurunuza 
tanzim edip getiremedik. 

Fakat, maddeyi komisyonumuza verdiğiniz 
takdirde, arkadaşımızın önergesinin tanzim et
tiği tarz. yani düşündüğü tarz, Komisyonumuz
da müzakere edilecektir. Bu «nüfus esası» mı, 
yoksa «kademe esası» mı kabul edilecek; kabul 
edilirse arsanın bulunduğu maihallm «belediye 
nüfusu» mu dikkate alınacaktır? Tek bir nispe-
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te mi gidilecektir? Bütün bunlar düşünülerek, 
huzurunuza maddeyi böyle getireceğiz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
yerinize oturunuz efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — üsül 
hakkında bir hususu açıklamama izin verir mi
siniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, yerinizden 
buyurunuz efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, «önergenin geri alınması» diye bir usu
lümüz yoktur. 

BAŞKAN — Onu, önergeyi talep etti, hava
lesini istedi. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — «öner
genin komisyona havalesini isteyebilir» dediler. 

BAŞKAN — Onu sürçi lisan olarak söyledi 
arkadaşımız. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — ...ve 
bu meyanda bununla ilgili maddeyi geri alıyor
lar. 

Şimdi, bundan önceki müzakereler de. Ko
misyon, önergenin komisyona havalesini iste
miş ve maddeyi de beraber geri almıştır. Yüce 
Meclisçe kabul buyurulan önergeyi reddettiği
ne göre, şu anda Komisyon eski metninde ısrar 
etmekte ve bu metinle Yüce Meclisin huzurun
da bulunmaktadır. Henüz bu metin üzerinde 
bir görüşme yapılmadan, Yüce Meclisin tema
yülü ve fikirleri belirtmeden; Komisyonun mad
deyi geri alması, îçtüzüğümüza aykırıdır, kanı
sındayım. Müsaade buyurursanız, fikirlerimizi 
açıklama imkânını buluruz. Eğer Komisyon ile 
aramızda bir görüş ayrılığı çıkarsa, o zaman 
elbetteki Komisyon yetkisini kullanarak mad
deyi geri almakta serbest olacaktır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Bu konuşmanız usule müteal
lik bir konuşma değildir. Komisyonun maddeyi 
geri alma talebinin aykırı bir fikri olarak ka
bule şayandır. Komisyon maddenin geri alın
masını talebetmiş. ı£iz, geri almasının aleyhinde 
bulunuyorsunuz. Hakkınızdır yerine getirdiniz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) —Söz isti
yorum 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Buldanlı. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Ben 

de söz istiyorum efendim. Eğer bu hakkımızı 
lütfediyorsanız... 

BAŞKAN — Evet efendim, hakkınız tabiî. 
Komisyonun bir talebi var. Gayet tabiî, millet
vekilleri bu talebin karşısına çıkabilirler. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — O hal* 
de müsaade buyurursanız, görüşümüzü arz ede
lim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri isti
yor. Yüce Kurul bunu yapar veya yapmaz, ye
rine getirir veya getirmez. Size Sayın Buldanlı 
görüştükten sonra söz vereceğim. 

İSaym Buldanlı, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri : 
Bu görüşülmekte olan madde, bundan önce

ki müzakeratımız sırasında verilen bir önerge 
üzerine, Sayrn Komisyonca madde istenmeden, 
'önergenin komisyona havalesi talebedildi. 

Dünkü müzakerelerde, yani komisyonun bu 
maksatla dün yaptığı müzakerede; sanki mad
de geri alınmışcasma bir müzakere açıldı. Hü
kümetçe bazı teklifler ileri sürüldü. Bu teklife 
göre, bu «nüfus esası» ibaresi kaldırılıp, tek sis
teme gidilmesi usulü ortaya atıldı; hatta oylan
dı. Bendeniz bu şekilde bir müzakereye girile
meyeceğini, zira maddenin komisyonca geri is
tenmediğini, ancak önerge üzerinde müzakere 
yapılabileceği, beyanında bulundum. Bunun 
üzerine, aşağı inip Kanunlar Müdürü ile konu
şan bir memur, benim haklı olduğum ve savun
duğum tezi bize,getirdiği için, tekrar önerge 
geri alındı ve bu müzakere orada durdu. Şimdi 
yapılmak istenen budur. Müzakeresi bitip, yani 
bütün değiştirme önergeleri reddedilen bu mad
denin tamamı geri alınıp, yeniden bir madde 
tedvinine gidiliyor. Halbuki bu madde, Komis
yonumuzun maddesidir, Hükümetin getirdiği 
madde değildir. Hükümetimizce kabul Yüce Ko
misyona getirilen, üzerinde müzakere edilip, 
verilen bütün değiştirge önergeleri reddedildik
ten sonra, tam oylamaya geçileceği sırada Mec
lisimizce kabul edilen bir önergenin, Komisyo
na geri "alınması suretiyle meydana gelen mese
leden doğmaktadır. 

Bu sebepten, bu maddenin geri verilmesine 
taraftar değiliz; şahsen değilim. Bilgilerinize 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, buyurunuz. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

69 — 



M. Meclisi B : 114 
öyle zannediyorum ki; Komisyonun arsa ile 

ilgili vergi nispetlerinde ısrar etmesinin başlıca 
sebebi, kendisinin getirmiş olduğu «nüfus» kıs
tasını, birtakım anlaşılmayan veya Yüce Mec
lisçe anlaşılması mümkün olmayan kelimelerle 
kamufle ederek, kabul ettirme çabasını müşa
hede etmiş bulunuyorum. 

Şimdi, arsalar için vergi nispetinin yüksek 
oluşunun başlıca sebebi, arsaların birtakım hak
sız spekülatif kazançlara konu olmasıdır. Bilhas
sa bunun da, şehirleşme ile nüfusun süratle ar-
tışıyle ilgili olması düşüncesidir ki; burada «nü
fus» bir kriter olarak getirilmiş ve nüfus kriteri
ne göre de nispetler tanzim edilmiş bulunmakta
dır. 

Ancak, metinde yer alan «il nüfusu» Yüce 
Meclisin malumu olduğu üzere, ki daha önce de 
arz etmiştim - tabiri kullanılmıştır. Bugün is
tatistikleri tetkik ettiğimiz zaman, en küçük ili
miz olan Hakkâri'nin dahi nüfusu 102 000 kü
sur olmaktadır ki; o zaman, nüfusa göre nispeti 
değiştirmenin bir manası ve anlamı kalmamakta
dır. Yani, seyyanen bütün arsalar için % 10 ver
gi nispeti uygulanacaktır, neticesi çıkmaktadır. 

Eğer Komisyonun gayesi bu ise; o zaman bu 
maddeyi bu şekilde tedvin etmenin bir anlamı 
kalmaz. Bu sebepledir ki; nüfusu kıstas ve kri
ter alarak bir önerge vermiştim. Önergemde «ar
sanın bulunduğu mahallin nüfusuna göre» de
miştim. Bendeniz «mahal» tabirini Fransa'da 
«mahallî idareler» tabirinin karşılığı olan («com-
mune» idaresi) karşılığı olarak kullandım. Ya
ni, arsa vilâyet merkezinde ise, vilâyet merkezi 
belediyesinin nüfusu; kaza merkezinde ise, kaza 
merkezi belediyesinin nüfusu; bucak merkezin
de ise, bucak merkezi, şayet belediye varsa mer
kezindeki belediyesinin nüfusu veya köy statü
sünde olup da kasaba, yani belediye teşkilâtı 
varsa, kasaba ise, kasaba nüfusu esas alınmak 
suretiyle nispet tayin edilsin, görüşü ile «mahal» 
tabirini kullanmıştım. 

Ancak, Komisyon yine metninde İsrar etmek
te ve «(mahal) tabiri muğlâk, pek anlaşılmıyor, 
karşılığını bulamadık» deniliyor ise; ben o za
man önergemi şu şekilde tashih ediyorum : «Ar
sanın bulunduğa mahaldeki belediye nüfusu.» 
Yani arsa vilâyet merkezinde ise vilâyet merkezi 
belediyesinin,-kaza merkezinde ise kaza merke
zi belediye nüfusu, kasaba ise kasaba belediye
sinin nüfusu, kıstas olacak nispeti tayinde. 
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Denilebilir ki, istanbul'da Ankara'da olduğu 
gibi bazı küçük belediyeler var, haddi zatında 
buradaki spekülatif hareketler o yerdeki büyük 
belediye sınırları dahilinde olan yerler kadar 
anormal, aşırı kazançlara sebebiyet vermekte. 
Bilfarz Pendik Belediyesi, Kartal Belediyesi hu
dutları dahilindeki bir arsanın spekülatif duru
munun istanbul Belediyesi hududundaki bir ar
sadan farklı olduğunu elbette iddia etmek müm
kündür. O zaman da şöyle bir formül getirmek 
mümkün, yani maddeyi bu şekilde bitirdikten 
sonra kıstas olarak, arsanın bulunduğu mahalde
ki belediye nüfusunu kıstas olarak aldıktıan son
ra son bir fıkra eklemek suretiyle bu meseleyi 
de halletmek mümkün. 

Ancak sınırları bitişik belediyelerde nüfusu 
en fazla olan belediyenin nüfusu esas olur, de
mek suretiyle bu meseleyi de halletmek mümkün. 
Bu itibarla şayet Komisyon bu görüşümüze ve 
önergemize katılıyorsa maddenin iade edilmesi 
için bir sebep yoktur. Bu şekilde oylanmasını 
arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu Mecliste bir müşahedemi arz 
etmeden geçemeyeceğim. 10 yıldan beri bu Mec
lisi idare ediyorum, çok şayanı şükrandır, fev
kalâde enteresan bulduğum için arz ediyorum, 
bir maddenin Komisyon tarafından istenip de 
Mecliste bu kadar uzun müzakere konusu oldu
ğunu ilk defa müşahede ediyorum, fevkalâde kı
vanç verici, demek ki Meclis maddesine sahip çı
kıyor, fevkalâde güzel bir şey. 

Buyurunuz Sayın Güler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bir üzüntümü peşin ola
rak arz edeyim. 

Komisyon birtakım fıkralar yahut kanunda 
anlaşılmayan tabirler kullanmak suretiyle eski 
görüşünü Meclise empoze etmek eğiliminde de
ğildir. Arkadaşımın Komisyonumuza bu yolda 
yaptığı taan yersizdir. 

Komisyonumuz daha önceki görüşü şu neden
lerle kabul etmiştir: Kasdımız il nüfusu değil
dir. Bunu daha önceki müzakerelerde il belediye 
içi nüfusu diye tasrih etmiş, bu yo1 da da Yüce 
Meclis Riyasetine takririmizi de sunmuş idik. 
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Binaenaleyh dönüp dönüp il nafeu, Hnak'ai' 
nin nüfusu 102 bindir, en küçük ilimizdir c-ora.G-
nin yeri yoktur. 

Şimdi il belediye içi nüfusu kıstas: n-;. I ^TJ ak 
dik? Nedenini arz edeyim. 

Arsanın bulunduğu yerin belediye ki rül\:.-
sunu aldığımız takdirde bir çok adaloirdanidare 
meydan veriyor, sebep oluyor idik, 

Şimdi düşünelim bu maddenin DGvkhıaVi 
esas anaunsur, arsa spekülâsyonunu önlemektir. 
Arsa spekülâsyonu nerede yapılıyor? Ar^a spe
külâsyonu Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük 
vilâyetlerimizde yapılıyor. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Gidin Kon
ya'da görünüz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Bu büyük 
vilâyetlerimizde derece derece, Saym Kabada-
yı'mn vilâyeti olan Konya'da, diğer şehirleşme 
hareketine muhatabolnıuş il ve ilçelerimizde de 
bu arsa spekülâsyonuna gidiliyor. 

Şimdi iltifat edilir edilmez, ben Komisyonun 
gerekçesini arsa çalışıyorum. Bu büyük nehir
lerdeki spekülâsyonu önlemek için, daim îa-da 
konut yapımını sağlamak için, sanayileşen Tür
kiye'de sanayi yatırımlarına İntikal eden arsa 
paylarının hissesini azaltmak için vergi nispet
lerini düşürmek lüzumunu Komisyonuma^ duy
muştur ve bu görüşe iltifat etmiştir. 

Şimdi arsanın bulunduğu semt ya da mahal 
nüfusunu kabul ettiğimiz takdirde istanbul bir
çok belediyelerden müteşekkildir, izmir birçok 
belediyelerden müteşekkildir; İstanbul'un ICO 
binin altında nüfus tanıyan bir belediyesinde nis
pet binde 8 olacak, 25 binin altındaki belediye
sinde nispet binde 5 olacak, yüz binin ûaeriîide
ki belediyesinde nispet binde 10 olacak. 

Farzı mahal Büyükada'daki bir arsanın ver
gi nispeti binde 5 olacak, daha çeııig elan Hay-
tinburnu'ndaki, nüfusu daha çok olan Znylnr\vr-
nu'ndaki bir arsanın vergisi binde 3 olanak, da
ha az olacak. Bu aibi adaletsizlikleri cnlca^k 
için arsa spekülâsyonunun büyük pehirkrab ila
ha yaygın, daha geçerli halde bulımd:.':£;ı aara-
şünü dikkate alarak il belediye içi nüa^a kota
sını Komisyonumuz kabul etti. Vo raotaaıi laı 
tarzda hazırladı, 

Şimdi Yüce Meclis bu garü^e iltifai edaa, et 
meyebilir; bu nedenle Komisyonu hiç kkasenin 
itham etme hakkına sahiboiclrğunu ::ana-ye:aava 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
EAHMAN GÜLER (Devamla) — Müzakere 
konusu olacak, bağlanacaktır. 

Sonra bir komisyon üyesi arkadaşımın rapo
ru imzaladığı halde çıkıp komisyon raporu 
aleyhinde konuşmasını da yadırgadım. Bu da 
İaiüaüğe muhaliftir. Saym Ahmet Buldanlı 
Komisyonun üyesidir, Komisyon raporunu imza
lamış lir; Komisyon raporu aleyhinde konuşmak
tadır, bu da yerinde değildir. 

Saygılar sunarım. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, bir sual. 

BÂfjEAN — Sual yok, usul hakkında. 

Yüce rleelis aksi eğilimde ise ki, öyle olduğu 
an!ağılıyor, reylerinizle böyle bir tecelli olursa 
a-kadarımın takririni kanun metni olarak yaz
maya fiilen imkân yoktur diyoruz. Mahal tabiri 
diyor komün tabirinin eşdeğeridir, mahalle ko
ralin biribirinin aynı değildir. Mahal demek semt 
demektir. Ankara'da bir mahal, Bahçelievler 
4 ncü cadde, 4 ncü maddenin nüfusu kaç bin? 
Ona göre Arsa Vergisi. Böyle, kanun tekniği
ne uymayan bir arsa vergisi konur mu? Türkiye-
deki fiilî idarî taksimat dururken böyle mahal, 
semt tabiri ile böyle şey olur mu?.. Olmaz. 

Arkadaşım diyor ki, bu defa o halde şöyle 
bir formül bulalım : Biribirine bitişikse beledi
yeler bu belediyelerden en yüksek nüfuslu ola
na bakarız, ona göre vergileriz. 

Komisyonda bu görüşün dikkate alınabilme
si için arkadaşım bir diğer önerge ile önergesini 
tashih edemez, şifahî beyanı ile önergesini dü-
a?]iemeii. 

BAŞKAN -— Yeni bir önerge veremez. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Yeni bir öner
ge veremez. Arkadaşımın görüşünü kanun met
ni haline getirebilmek için Komisyonun maddeyi 
geri istemeden başka çaresi var mıdır? İçtüzük
te buna imkân veren bir husus gösterin o za
man biz maddeyi istemeyelim. Maddeyi Komis
yonun geri isteyişini neden başka sebeplere bağ
lıyor arkadaşımız? Biz içtüzüğün içinde kal
mak, onun bize verdiği imkânları kullanmak için 
maddeyi geri istiyoruz. Neden başka bir niyete 
bağlıyor? Nasıl olsa getireceğimiz metin Yüce 
F-îeelists... 

BAŞKAN — Müzakere konusu olacak. 
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Muhterem arkadaşlarım, meseleyi her halde 
başka bir yola kaydırıyoruz. Aslında ben, mü
saade edin bir toparlayayım. 

Şimdi bu madde daha önce müzakere edil
miş, üzerinde verilmiş bulunan değişiklik öner
gelerinin bir kısmı reddedilmiş, konuşmacılar 
bitmiş; en son bir önerge dikkat nazara alınmak 
kaydı ile kabul edilmiş ve bu önerge Komisyon 
tarafından istenmiş, ki dikkat nazara alınmak 
kaydı ile kabul edilen önergenin Komisyona ha
valesi mecburi, Komisyon, bunun üzerine tetkik 
etmiş, bu önergeyi nasıl madde içine sindiririz 
demiş; önergenin ihtiva ettiği anasırı az çok 
kabule mütemayil tavır takınmış ve fakat öner
ge muhtevasını madde içinde formüle edememiş. 
O sebeple sıkıntı duymuş ve bu önergenin de 
ışığı altında, ondan aldığı ilham ile maddeye ye
ni bir veçhe vermek istemiş. Ama bu yeni ve
recek olduğu veçheyi maddeyi geri almadan ta
biî yapamıyor. O sebeple, maddeyi Heyeti Umu
miye bana geri versin üzerinde işleyeyim, bu 
önergeyi de dikkat nazara alarak bir formüle 
edeyim, ondan sonra Meclise getireyim, beğeni-
lirse kabule şayan görülür, beğenilmezse yeni 
baştan müzakere edilir, daha esaslı, daha sıh
hatli hale getirilir diyor. 

Budur mesele. 
Şimdi önergeyi, bu Komisyonun maddeyi ge

ri istemini, bu şekli ile oya sunuyorum; kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi Komisyon nasıl yaparsa yap
sın, Heyeti Umumiye burada hepiniz gözünüzü 
dikmişsiniz, bekliyorsunuz; o halde buradan bir 
şey kaçırmak mümkün değil. 

Şimdi yeni bir madde getirecek Komisyon, 
o madde burada müzakere konusu olacak. Hem 
yeni baştan müzakere konusu olacak, isteyen 
istediği şekilde konuşabilecek ve isteyen istediği 
şekilde önerge verebilecek. 

Ben böyle meseleyi anlarım ve böyle tatbik 
ederim. 

Madde yeni baştan Meclisin malumu olabi
lecek bir maddedir. 

Heyeti Umumiyede yapılacak münakaşalar, 
şimdi Komisyonda yapılacak işte bu münakaşa
lar. 

Yeni bir maddeye geçiyorum, madde 21. 
Madde 21'de Komisyon tarafından tetkik 

edilmiş ve daha önce Hüsamettin Başer tarafın
dan verilmiş bulunan, Heyeti Umumiyece de 

dikkat nazara alınma kaydı ile kabul edilmiş 
bulunan, bir önergenin ışığı altında Komisyon 
meseleyi incelemiş ve bu önergeye katılmanın 
mümkün olamayacağını işrab edici mahiyette 
bir rapor tanzim etmiş, raporu takdim ediyo
rum. Onu takiben bu önergeyi tekrar oya suna
cağım. 

Meclis 1 nci fikrinde ısrar edip, bu Önergeyi 
kabule mecbursun derse filhal katılmamak kay
dı içerisinde önerge redaksiyonda metne ̂ gire-
cok. Yok, Meclis, komisyonun şimdi hazırlamış 
olduğu rapora iltifat ederse 1 nci fikrinden vaz
geçecek. 

Takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 21 nci maddesi ile değiştirilmekte 
olan 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 31 
nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi
ne ilişkin Genel Kurulca kabul edilmiş önerge 
incelenmiş, kanunun diğer maddelerinde değer 
takdirinin bu konuda yetkili kılınmış memurlar 
marifetiyle yapılacağına dair hükümlerin yer 
almış bulunması ve verginin sistemine aykırı 
düşme&l bakımından iştirak edilmesine imkân 
görülememiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Kâtip 

Giresun 
Hidayet ipek 

Üye 
Bolu 

H. ibrahim Cop 
Üye 
Kars 

i. Hakkı Alaca 
Üye 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Üye 
Siirt 

M. Nebil Oktay 
Üye 
Sivas 

Sözcü 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 
Üye 

Amasya 
Salih Aygün 

Üye 
izmir 

Kemal önder 
Üye 

Konya 
İrfan Baran 

Üye 
Niğde 

Naci Çerezci 
Üye 
Sinop 

Hilmi Biçer 

Tevfik Koraltan 
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BAŞKAN — Şimdi daha önceki birleşimde 
dikkat nazara alınma kaydı ile kabul edilen 
önergeyi takdim ediyorum. 

Komisyon, biraz evvel okuttuğum raporun
da filhal bu önergeye katılmadığını beyan edi
yor. 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanun tasarısının 21 nci mad

desi ile tadili istenen 31 nci maddenin 1 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
©deriz. 

Saygılarımızla. 
Kars Nevşehir 

Lâtif Aküzüm Hüsamettin Başer 
Madde 31. — Vergi dairesi gerektiği takdir

de, illerde defterdarın başkanlığında, ilçelerde 
mal müdürü başkanlığında kurulacak ziraat 
odası, ticaret odası, esnaf dernekleri ve beledi
ye temsilcisi marifetiyle mükellefin beyan et
tiği matrah yerine geçecek vergi değerlerini ye
niden takdir eder. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon bu önergeye filhal katılmadığını beyan 
ediyor, önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum; kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Kaça kaç 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bu şekli ile 21 nci maddeyi ta
sarı metnindeki şekli ile Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2i 
nci madde tasan metnindeki şekli ile kabul edil
miştir. 

Şimdi komisyon da bir madde kaldı galiba? 
Biraz evvel geri istenen madde; onu getirmek 
imkânını haiz misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Hazırlıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde var, onu 
takdim ediyorum. Komisyon geçici 10 ncu mad
de olarak, şimdi okutacağım, bir maddenin ilâ
vesini öngörüyor. 

Yüksek Başkanlığa 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı 

hükümlerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısına beyanname verilme süresini uzatacak 
1 ek madde eklenmesine ilişkin önerge Komis
yonumuzca incelenmiş ve Komisyonumuz bu 

durumu karşılamak üzere Yüce Meclise bir Ge
çici Madde teklif ini kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygıyle arz olu
nur, 

Başkan Sözcü 
Çorum Mardin 

Abdurrahman Güler Esat Kemal Aybar 
Kâtip Üye 

Giresun Amasya 
Hidayet İpek Salih Aygün 

Üye Üye 
Bolu İzmir 

H. İbrahim Cop Kemal önder 
Üye Üye 

Kars Sinop 
1. Hakkı Alaca Hilmi Biçer 

Üye Üye 
Konya Muğla 

İrfan Baran Ahmet Buldanlı 
Üye Üye 
Niğde Siirt 

Naci Çerezci M. Nebil Oktay 
Üye 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arşadaşla-
rım, daha önce sayın Hüsamettin Başer arkada
şımız ek madde şeklinde tanzimini talep etmiş 
olduğu bir önergeyi Başkanlığa göndermiş, öner
ge okunmuş ve Yüce Meclis tarafından dikkat 
nazara alınma kaydıyle kabul edilmiş bulun
makta idi. Komisyon işbu önerge üzerinde bu
nun geçici 10 ncu madde olarak ilâvesini uygun 
bulmuş. Demek ki, arkadaşımızın fikir muhte
vası komisyonca kabul edilmiş ve fakat madde 
numaratajı bakımından ek madde olarak değil 
de geçici 10 ncu madde olarak kabulü uygun 
bulunmuş. Şimdi bu hususta sayın Hüsamettin 
Başer tarafından daha önce verilmiş bulunan 
ve Meclisçe kabule şayan görülmüş bulunan 
önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi Kanun tasarısına aşağıdaki 

ek 2 nci maddenin ilâvesini arz ve teklif ederiz, 
saygılarımızla. 

Adıyaman Konya 
Zeki Adıyaman Baha Müderrisoğlu 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 
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«Ek Madde 2. —- Bu kanunun yürürlüğe gir
mesiyle beyanname müddeti Maliye Bakanı 
tarafından yeniden uzatılır.» 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan, geçici maddeyi de okutursanız oylama 
daha salim olur. 

BAŞKAN — Şimdi, daha önce dikkat naza
ra alınma kaydıyle kabul edilen önerge bu. Ge
çici Komisyon, geçici 10 ncu madde olarak şim
di okutacağım maddeyi uygun bulmuştur, tak
dim ediyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yeni madde 
değil mi sayın Başkan? 

BAŞKAN — Yeni madde efendim. Sayın 
Hüsamettin Başer ek madde olarak İlâvesini 
teklif ediyor; komisyon meseleyi incelemiş, ge
çici 10 ncu madde olarak bir maddenin ilâvesi
ni uygun bulmuş. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul edilen önerge nazarı dikkate alınmak 

suretiyle tasarıya aşağıdaki geçici maddenin 
eklenmesini arz ve tekif ederim. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Madde 25 . — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir: 

Geçici madde 10. — Bu kanunun yürür! i? ğe 
girmesinden sonra beyanname verme smesi 
Maliye Bakam tarafından altı ay daha uzatı
labilir. Bu süre içerisinde mükellefler dilerler
se yeniden beyanname verebilirler. Bu uzakma 
süresi kullanılmadığı takdirde, 1319 sayılı Ka
nun hükümlerine müsteniden beyanda, bulunan 
mükellefler adına yapılan tarhiyat, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihi takibeclen beş yıl 
içinde idarece düzeltilir, fazla ödenen vergiler 
ret ve iade olunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon geçici 10 ncu maddeyi bu şekilde dü
zenlemiştir. Sayın Cevat önder madde üzenin
de konuşmak istiyorsunuz, buyurun efendim. 
Bu madde üzerinde müzakere açıyorum. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Emlâk Vergisini tadil 
eden tasarının uygulama maddesi ile ilgili mü
zakere yapmaktayız. Saym Başer ve arkadaş
ları tarafından verilen önerge Yüce Meclisin 
de tasvibine nıazhar olmuştur. Saym Başer ve 
arkadaşlarının vermiş olduğu öneı'ge bsyanna-
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me verme müddetinin uzatılmasını mutazimuıin 
bir önergedir, ve doğru bir önergedir. Yüce 
Mecliste bunu kabul etmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1446 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine göre - ki 1446 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi ile 1319 sayılı Kanuna ge
çici 6 nci madde eklenmiştir. Mart -• Nisan ve 
Mayıs aylarında beyannameler verilecek idi. 
Bu madde de yazılı 'beyan süresini bir misli 
Maliye Bakanının uzatma yetkisi vardı. Bu 
sebeple de yanılmıyorsam Ağustos ayının so
nuna kadar beyanname verilme süresi uzatıl
mış vaziyettedir. Şimdi yeni bir tatbikat ya
pıldığı için mükellefler 1319 sayılı Kanundaki 
nispetlere göre mi matrahları 'gösterelim, yok
sa yeni nispetlere giöre mi matrahları göstere
lim diye bir tereddüt taşımaktadırlar Bu ben
denizin müşahedesidir. 1319 sayılı Kanunda ta
dilât yapıldığı için birçok mükellef de beyan
namesini vermemiştir. Bugün mükellef beyan
nameleri köy odalarında, muhtar odalarında yı
ğınla durmaktadır. Bu itibarla Maliye Baka
nına müddeti uzatıcı bir yetki vermek doğru
dur. Bunun için de arkadaşlarımız altı ay ve
ya beş ay, ne ise bir müddet teklifinde bu:ım-
rnuşlar, Komisyon bunu altı ay olarak kabul 
etmiş; bu gayet doğrudur. Yalnız Saym Ba-
şer'in vermiş olduğu, Yüce Meclisin de tasvibi
ne maz'har olan önerge bir unsuru ihtiva edi
yor. Sadece beyanname verme müddetinin uza
tılması unsurunu ihtiva ediyor. Halbuki -Ko
misyonun getirmiş olduğu madde iki unsuru ih
tiva ediyor. Bir, beyanname verme müddeti 
uzatılsın; ikincisi şu anda ^beyanname vermiş 
olan mükelleflerin durumları beş yıl içerisin
de tashih edilsin. Bu ikinci unsura biz De
mokratik Parti Grubu olarak, şahıs olarak kar
şıyız; büyük sakıncalar doğuracaktır. Sakın
caları müsaade buyurulursa kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şayet bu Komisyo
nun getirdiği geçici 10 ncu madde kabul edi
lirse iki türlü mükellef doğacaktır. Bunlar
dan bir tanesi, 1319 sayılı Kanunundaki nispet
lere göre matrah bildiren, beyanname veren 
mükellefler; ikincisi bu tadilât, çimdi mü
zakere etmiş olduğumuz tadilât kanunlaşırsa 
bu tadilâttaki nispetlere göre matrah bii di
ren ve beyanname veren mükellefler... Şimdi 
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bu geçici maddede deniliyor ki, beş yıl içe-
risinde düzeltilecek, iade edilecek. Madde ya
zılı -olarak: önümüzde olmadığı için belki mad
deye tam nüfuz edememiş olabiliri?. Bu ba
kımdan yanılmalarımız olabilir Madde ölü
müzde yazılı olarak bulunsa daha vasılı şekil
de konuşabiliriz, ama neticeyi değiştirmiyor. 
Madde ile getirilmek istenen husus şudur: 1319 
sayılı Kanun 1 . 3 . 1972 tarihinden it.iba?en 
yürürlüktedir. 'Bu yürürlükteki »kanuna göre 
nispetler vardır. Bu nispetler de Yüksek ır.a-
lumunuzdur. 1319 sayılı Kanunun 8 nci mad
desindeki nispetler, hafızalarımızı ihya et
mek için tekrarlayayım, şudur. Binalarda nispet
ler binde 7 ilâ binde 10 arasında değişmekte
dir. Arazide ise bu nispetler, zannediyorum 18 
nci maddedir, binde 2 ilâ binde 10 arasında 
•değişmektedir; arsalarda binde 15'tir. Şimdi tas
vibinize mazhar olan yeni tadilât ile oturulan 
binalar için hinde 4, kiraya verilen binalar 
için binde 6 nispet kabul edilmiştir. Arazi 
için binde 3 nispet kaibul edilmiştir Yüce Mec
lis büyük titizlik göstermektedir. Arsalar için 
bakalım ne gelecek; şu an için henüz arsalar 
için ne geleceğini bilmiyoruz. Şimdi iki türlü 
mükellef doğmuştur derken şunu kastediyo
rum, bu nispetleri nazarı itibara alarak be
yanname veren mükellefler, bir de henüz be
yanname vermemiş olan bu tadilât çıktıktan 
sonra beyanname verecek olan mükellefler. 
Diyeceksiniz ki, ne olacak canım beş yıl içeri
sinde fazla para alınmışsa, fazla gösterilmiş ise 
iade edilecektir. Değerli arkadaşlarım, ben 
meseleyi öyle görüyorum. Vergi Usul Kanu
nunda da düzeltme müesseesesi vardir. Ypnhs 
beyan edildiği takdirde, mükellef yanlış bir 
beyanda bulunur, bilâhara usrlün? uyjrnn 
olarak düzeltebilir, düzeltme talebinde bu
lunabilir. Yalnız düzeltme taleM, düzel, me 
müessesesi sonunda reddiyat ve iad? son de
rece güç işlemektedir. Bu beş yıl konulduğu 
takdirde vatandaşta yine bası tereddütlerin 
doğmasına vesile olacaktır. 0_ tereddütler ele 5.u-
dur. Bu tasarı yayımı tarihinde yürürlüğe gir
diğine göre bu tadilâttan evvel beyanname ver
miş olan mükelleflere 'hangi vergi nispetleri 
uygulanacaktır? Bunlar alındığı takdirde ne 
müddet içerisinde düzeltilecektir Beş yıl müd
detle vatandaşın durumu ne olacaktır? H'.ttâ 
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ve hatta be<} yıl müddetle 1319 sayılı Kanunda
ki nispetlerin uygulanacağına dair şüpheler ve 
tereddütler vardır, Ben Komisyondan da r.ca 
ediyorum, Maliye Bakanlığı temsilcilerinden de 
rica ediyorum, Allah aşkına şu kanunu muhte
lif vesilelerle şu, bu tekliflerle muğl âkları ır-
nıayalım. Bu kanun kâfi derecede ellendi, dil
lendi ve vatandaşın kafasında muhtelif tered
dütlerin hâsılolrnasma vesile oldu. Bu kanun 
1 . 3 . 1972 tarihinden itibaren uygulanacaktır, 
ıbu bir.. İkincisi, 1 . 3 . 1972 tarihinden itibaren 
Yüce Mecliste kabul edilen yeni nispetler uy
gulanacaktır. Üçüncüsü beyannamelerin veril
me süresi bir müddet uzatılabilir, Maliye Ba
kanına bu konuda yetki verilebilir. Bunun için 
altı ay istenmiş, verilebilir. Bununla yetır.e-
lim; hu beş yıldı, şu idi, bu idi, iade idi gibi hü
kümlerle kanunun içinden çıkılmaz hale ge
tirmeyelim. 1319 sayılı Kanunun Mecliste bu 
ikinci tadilâtı da müzakere edilirken kaç türlü 
tekliflerle huzurunuza gelindiği malum. Ko
misyon kusura ıbakmasm, komisyonun hüsnüni
yetinden eminim, bir suiniyet atfetmiyoıuz, 
kendilerine de itimadımız vardır, bize niyabe-
ten görev görmektedirler; getirdikleri tekuf-
lifler de müzakerede münakaşa olmaktadır, yal
nız sarih, vazıih, Meclis temayüllerine uygun tek
liflerle gelsinler ki Yüce Meclisin de Komisyo
na karşı tereddütleri olmasın, bugünkü müna
kaşalarla da şahidolmayalım. 

Netice olarak şunu arz etmek isterim; be
yanname verme müddetine mütedair Yüce Mc c-
iisin de kabul ettiği, Sayın Başer ve arkadaş
larının önergesine uygun geçici bir madde ha
sırlansın. Beyanname verme müddeti uzatıl
sın. Bu konuda Maliye Bakanına yetki veril
sin. Böyle beş yıl gibi kanunda, eski beyanname 
idi, yeni beyanname idi diye mesele ihdas edil
mesin. Şu ana kadar beyanname vermiş olan-

I 1ar dâhi icabında beyannamelerini geri rlıp 
) yani'beyanname verebilsinler. Almadıkları tak-
j dirde şu ana kadar beyanname vermiş olan-
: 1ara dahi yeni kabul edeceğimiz, kabul ettiğimiz 
I nispetler uygulansın. Bendenizin maruzatı bun-
! dan ibarettir, saygılarımı arz ederim. 

j BAŞKAN — Sayın Güler, Komisyon adma 
; beyanda bulunacaksınız. Yalnız konuşmak itte-
• yen bazı arkadaşlarımız var? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABBUE-
EAHMAN GÜLER (Çorum) — Belki benim 
konuşmam onları daha aydınlatabilir 

BAŞKAN — Peki efendim, ben de onu sor
mak istiyorum. Her zaman için Komisyon cla-
rak takdimen söz Ihakkmız var da, kullanmak 
istiyorsunuz, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN 'GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Sayın önder'i dinledik
ten sonra hemen söz alış nedenim birtakım 
yanlış anlamalara meydan verip Meclisin vak
tini fuzuli işgal etmeyi önlemek içindir. 

Şimdi Sayın önder acele etmeyip de geçici 
11 nci maddeyi, teklif ettiğimiz 11 nci maddeyi 
beklemiş olsalardı herhalde Mecliste böyle bir 
beyanda bulunmayacaklardı. Geçici 11 nci mad
deyi teklif ettik, 10 ncu ma'ddenin arkasından; 
dedik ki, bu kanun 1 . 3 . 1972 tarihinden itiba
ren uygulanacaktır, yayımı tarihinden değil 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öteki 
kanunda da var, burada da var, tadil tekli-
lif ediyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDÜR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Beyefendi ya
yımı tarihi var burada. Yayımı değil.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öteki 
kanunda da var, bunda da var. 

BAŞKAN — Bakin olalım efendim. 

GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI ABDÜR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim ola
nı okuyayım, getirdiğimizi de anlatayım, arka
daşımız. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 13J 9'u 
okuyun, 1.3.1972^ tarihinden itibaren yürür di
yor, tadil ettik. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDTTR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — 1319 sayılı Ka
nun... 

BAŞKAN — Sayın Başer sizi buraya yaz
dım; -takiben size söz vermek imkânımız hâ-
sılolacak, onları kürsüden ifade edersiniz; kür
süden Heyeti Umunıiyeye ifade edersiniz bütün 
arkadaşlar duyarlar. . 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hayır 
hüsnüniyetle hareketi edilmiyor da onun için 
insan üzülüyor. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Buyu
run Sayın Komisyon Başkanı. 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bu 
kanım geldiğinden beri maalesef böylesin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDÜR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) —' Sayın Başka
nım müdahale etmeniz lâzım. 

BAŞKAN — Ediyoruz elendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Biz kimin he
sabına hareket ediyoruz ki, hüsnüniyetli ha
reket etmeyelim. 

BAŞKAN — Elebette Meclise niyabeten ve 
kendi görüşlerinize göre hareket edersiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDLR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Biz neden hüs
nüniyetle hareket etmeyelim? Kimi hüsnüni-
yetsizlikle itham ediyorsunuz; neden ediyorsu
nuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) —Başın
dan beri böyle. 

BAŞKAN — Sayın Başer, Sayın Başer biraz 
sonra hukuken burada söz söylemek imkân :<nı 
bulacaksınız, o zaman bütün bu beyanlarınızı 
yapabilirsiniz; hukuku ihlâl etmeyelim. Buyu
run efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDDR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — 1319 sayılı Ka
nun 1 . 3 . 1972'den itibaren mer'idir. Bunda 
kimsenin tereddüdü yok. 1319 sayılı Kanunu 
tadil eden şu tasarı ise, gelen metninde yayı
mı tarihinden itibaren mer'i olacaktır diyor. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Makabline 
teşmil etmiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RABMAN GÜLER (Devamla) — öyle diyor. 
Maksadımız nedir; Sayın önder de bunu ifade 
ettiler: Bu tasarıyı , 1 . 3 . 1972'den itibaren uy
gulanır hale getirmektir. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Makabline 
teşmil etmek. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDDR-
RAHMAN GÜLER — (Davamla) — Evet ma
kabline de teşmil ederek uygulanır hale geti
rebilmektir. Biz bunu teklif ettiğimiz 11 nci 
geçici maddeyle yaptık. Bu kanun dedik, ya
yımı talihinde değil, 1 . 3 . 1972 tarihinden 
itibaren mer'idir; 1 . 3 . 1972 tarihinden itiba
ren nıer'i olacaktır dedik. Bunu böyle diyince 
karşımıza 2 mesele çıktı. Sayın arkadaşım tek
rir verdi; kabul ettik, Komisyon olarak. I l ı t ı 
lır diyorlar; ne kadar uzatılır? Bunu Maliye 
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Bakanı uzatır. Ne kadar müddet uzatacak tak
rirde bu yok. Maliye Bakanı, arkadaşımızın tek
lifini kanunun metnine yazdığımız zaman, 1 gün 
uzattığı takdirde kanun hükmü yerine gelmiş 
olacak; binaenaleyh bu kanunun uygulama im
kânı kalmayacak. 'O ıhalde bir 3 aylık uzatma 
müddeti tanıdık. Arkadaşımızın takririni bu öl
çüde, bu noktada kâfi bulmadık. Sizin de buna 
bir itirazınız yok; 3 aylık bir uzatma müddeti 
tanıdık. 

Şimdi bir de şöyle beyannameler var; 5 mil
yon beyanname var Türkiye'de; bu kanın un 
tatbikatiyle ilgili 5 milyon ıbeyanname var Bu 
kanun 6 aydır çıkmamış. Bu kanunun kaç gün 
sonra çıkacağı, çıkıp çıkmayacağı da belli de
ğil. Belki de 1972 yılının Ekim ayında çıkacak
tır bu kanun, yürürlüğe girecektir. O güne ka
dar olan bütün bu beyannameler nasıl düzelti
lecektir?. 

Burada iki ihtimal vardır: 
Bir, bu kanun Temmuz 15'e kadar kanu^Ja-

şır, şu metin kanunlaşır. O halde vatandaşlar 2 
türlü beyanname vermiş olabilirler. Birincisi, 
beyannamesini vermiştir, vergisinin tamaırım 
da ödemiştir; 2 takside dökmemiştir işi; ver
gisi azdır, beyannamesini vermiştir, tamanunı 
ödemiştir. İşte bu vatandaşlar düzeltmeye tabi 
tutulacaklardır. 5 milyon beyannamenin düzel
tilmesi Maliye Bakanlığıyle oturuldu hesap j a-
pıldı, şu yapıldı, bu yapıldı çok laaa zamanda 
olmaz, uzun bir müddet verilmesi lâzım ki, bu 
haksızlık önlenebilsin, bu düzeltme yapılabil-
sin dendi. 5 yıla iltifat edildi, bu nedenle, 

İkincisi, şayet 1 nci taksitini ödemisse; 2 ı ci 
taksitini verirken bu 3 aylık uzatma müddeti 
içerisinde bu düzeltmeyi vatandaş yaptırmak 
imkânına kavuşacaktır. Bizim hüsnüniyetten 
başka suiniyetli olduğumuzu gösterecek de
lil bunun neresinde var? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Böyle bir §c-y 
demedik. 

GEÇlCÎ KOMtSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Siz söyledi
niz efendim, cevabım size değil. 

Şimdi anlaşılıyor ki, tekrar sözlerimi huiâ-
sa edeyim; bu kanun kısa zamanda vürürlüğe 
girerse vatandaşlarımız 3 ay daha, Ağustos 
ayından itibaren 3 aylık zaman içerisinde ttk-
rar beyanname verebileceklerdir. 3ey?.nnameje-
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rini vermemiş olan vatandaşlar iç*n. mükt.;.;ef-
ler için hiçbir sıkıntı, zorluk yok Beyanna
melerini vermiş de bütün vergiyi tamamen cde
miş olan vatandaşlar için, düzeltmelerin yapı
labilmesi için, bu zamana ihtiyaç vardır; bu 
tanındı. Beyannamesini vermiş olup da 1 nci 
taksitini yatırmış 2 nci taksitini vermemiş o' an 
vatandaşlar da yine 3 aylık zaman içerisinde 
düzeltmelerini yaptırabilecekler. Bütün bu gık
ların dışında bu kanun Yüce Meclisten ve Sena
todan çıkmak suretiyle kanunlaşır ise 1 . 3 1972 
den itibaren, makable şâmil olmak üzere uy
gulanacaktır. Bunda da hiçbir tereddüt bırakıl
mayacak tarzda geçici 11 nci maddeyi takdim 
etmiş bulunuyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Dengiz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Efendim Sa

yın Komisyon Başkanı benim arz edeceğim hu
susları, sormam muhtemel olan suallerin ceva
bını vermiş bulunuyorlar; çok teşekkür ede
rim, vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı siz bu verilmiş 
bulunan geçici 10 ncu maddenin rapor kısmı
nı teşkil eden ve Başkanlığa hitaben yazılmış 
Geçici Komisyon yazısının altında imza salnbi-
siniz, imzanız var. Şimdi ek 2 nci maddenin ge
çici 10 ncu maddeyle irtibatı yok mu? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Onu arz 
edeceğim efendim; niye imzam var, niçin im
zam var, nasıl imzam var onu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon çalışmalarına ilişkin 
beyanda mı bulunacaksınız 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Hüsamettin Başer 
arkadaşımızın beyannamelerin alınmasının ge
cikmesi halinde Maliye Bakanına sürenin v.sa
tılması hakkında yetki verilmesine mütedair 
olan değiştirme önergesi müzakere edilirken en
ce usul yönünden itirazda bulunduk, ama o usul 
dikkate alınmadı ve bu kesinleşti. Benim şu 
anda söz almak istemem şundandır: 

Aldanmıyorsam ve Komisyon üyelerinden bir 
kısmına sordum beni teyidettiler, burada, şim
di okunan metinde, düzeltme için 5 yıllık bir sü
re gösterilmektedir. Halbuki, oylamada 3 yıl 
diye geçmiştir. Bu yanlışlığın nereden ileri gel-
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diğini anlayamadım, benisı verdiğim rey S yıl 
içindi, imzam ona mütedairdir. 5 yü olsa idi mu
halefet şerhi yaşacaktım, Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güıer bir beyanda bu
lunacak mısınız efendim? 

GJ30ÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
^AiIMÂN 'GÜLE?. (Çorum) — Hayır efendim, 
bulıomayac ağım. 

BAŞKAN — 'Sayın Hüsamettin Başer bı.vu
runuz. 

HÜSAMETTİN BÂŞEB (HevgeMr) — Sayın 
Başkan, değerli mille&vek!İleri; Emlâk Vergisi 
K.aiıu.ıu Türkiye'de ilk defa tatbik sahasına 
konulacaktır. Maliye Bakanlığının bu işte öz.. î 
idareİP'* ve beletfye *ı adına nthsidarık yaptı
ğım .'''yemiştik. Biz isterdik ,ki, Maliye Bakan
lığı burada mükelleflere âzami kolaylığı göster
sin de vatandaşla! su formalite sıkıntısından 
kurtulsun. Bu tadil tasarısı, Meclis Başkanlığı
na 11 . 11 . 1971 tarihinde gelmiş, 5 . 2 . 1972'de 
Komisyondan çıkmış, halen de Meclisimizde mü
zakere edilmektedir. Bu kanunun belki 15 Tem
muz, belki 20 Temmuzda kanunlaşmayı muhte
meldir. 1,5 aylık bir zaman kalıyor. Biliyorsu
nuz ki, beyanname verme süresi Mart, N3?sn, 
Mayıs aylarıdır. Maliye Bakanı brmu bir misli 
artırabilir der, eski kanun. Eski kanun halen 
yürürlükte olduğu için bu süreyi Ağustos to
nuna kadar Maliye Bakanı uzatmıştır. Biz ar
kadaşlarımızla önergemizde zaman dar dedik, 
Maliye Bakanı da izah ettiler geçenlerde % 2 
vatandaş ancak vermiş beyannamesini, % 98'i 
dalha beyanname vermemiş bu kanunu bekli
yor demişlerdi, zabıtlara geçti. Bizim maksa
dımız belli bir tarihtir. Ekim som; olabilir- Ta
butta bir misli dediğine göre 3'er ayb.k talikler 
yapılıyor, Aralık sonuna gitmektense Ekim so
nu diyerek bunu basitleşfcirebiliriz 

Saniyen biliyorsunuz ki, bir söz vardır, <Ma-
liye alacağına şahin,, vereceğime karga» devler. 
vatandaşlara şimdi 5 sene içerisinde «efendim 
git gel bakalım b-iz elimizdeki beyanname eri 
bitiremedik, heyetler gönderdik onlar tetkik 
ediyorlar, belki sen bilmiyorsun, daha borçlu 
çıkabilirsin.» diyeceklerdir. Bunlar olacak Ur. 
Tatbikatta göreceksiniz bunları. Bu bakının an 
basit olarak biz dedik ki Ur misli daha.. İs
terseniz burada ta*:ih koy/'ol'rh, lil in sonu de
riz; vatandaşlar d" -"laliy • "c :.":^.:yı girmez 
ve yeni gelen vergi sistemini kabul cimiş olunız. 
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• Aksi hiçbir düşüncemiz yoktur. Kanun bu num-
; lekele yeni geliyor, hüsnüniyetle hareket edıli-
; yor, vatandaşları ahş tır alım diyoruz. Bizde âott-
I tir ya sıfırdır, ya 90 dereceye çıkarız; yani 3-4 
; derece çıkmak âdetimiz yoktur. Eski binaiar-
| dan, arsalardan dünyanın parası gelecektir de-
; --.l/o:1, gDİsin. Memleketin birçok işleri gi.rü-
; ieaektir. Bu bakımdan biz önergemizi ica m-
j da basitleştirerek, Ekim ayı diyebiliriz; daha 
[ ileri gitmez. Sırf vatandaşlara basitlik, kolay-
i lık sağlamak içindir. Aksi takdirde, Korniş o-
[ nun teklifini kabul ettiğiniz zaman Maliyeye 

geniş yetki veriyorsunuz demektir ki, vatan
daşlar Maliye kapısında git - gel durumuna cü-
şeceklerdir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka, Komisyon tarafrnc*an 

gemici 10 ncu madde olarak ilâvesi düşünülen 
madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili 
var mı?.. 

HlLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Evet 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İşgüzar. 
EÎ I JMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Komisyon tarafından de
ğiştirilen 10 ncu madde üzerinde bendeniz de 
çok kısa olmak üzere beyanda bulunmak için 
söz aldım. 

Şimdi, Komisyon Başkanı arkadaşımızın bu
rada meriyet tarihinin 1 . 3 . 1972 den itibaren 
olacağını söylemiş olmasını biz memnuniyetle 
karşıladık. Yalnız, Maliye Bakanlığına tanınan 
sürenin uzun olduğunu söyleyen arkadaşımız 
Hüsamettin Başer'in beyanına da katılmamak 
mümkün değildir. Şimdi efkârı urnumiyerîe, 
Emlâk Vergisi kanun tasarısı burada görüşü
lürken, büyük bir tereddüt ve şüphe doğmuş-

| tur. Gezdiğimiz köylerde bunu açık ve seçik 
I olarak gördük. Hattâ ibu kanun tasarısını Ma-
j üye Bakanlığının, çeşitli yollara başvurmak su-
i reliyle, 30 Ağustos tarihine kadar çıkarmamak 
I suretiyle Meclisten, eski kanun gereğince va-
\ tandaşlardan vergi alma yoluna gideceği, gitti-
i S'i yaygın halde söylenmektedir. Onun için Bü

yük Millet Meclisi bunun üzerinde hassasiyet
le durmak suretiyle bu kanunu mutlaka 10-15 
gün içinde çıkarmak mecburiyetindedir; bunu 
yapmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 

Bu kanun, il özel idareleri ve belediyelerin 
gelir kaynağını teşkil etmek için hazırlanmış-

78 — 
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tır. Belediyeler ve il özel idareleri vatandaşları 
hiıçbir zaman düşünmez; fakat Maliye ve Dev
let daima belediyelerin yanında, vatandasın 
sırtında bir yük olarak görünür. 

Ondan sonra bu eski beyannamelere göre 
vergiler alınacak; eğer bu yeni kanun meriye
te ıgirerse beyanname verilecek ve oradaki nis
petlerle eski nispetler arasında fark olacağı için 
de mükellefin fazla ödedikleri Maliye •Bakanlı
ğı tarafından sonradan vatandaşa Ödenecek. 
Herkes bilir ki, Devletten vatandaşın alacağını 
alması kadar zor bir iş Türkiye'de yoktur. Dev
let daima alacağına arslan vereceğine karga
dır. Gelir kaynakları zaten dar olan vatanda
şı büyük külfetlere sürüklemek suretiyle ce
binden parasını alacaksın, ondan sonra da 5 se
ne içerisinde, alınan bu paranın vatandaşa iadesi 
içi Maliye Bakanlığına imkân tanıyacaksın Bu 
olamaz arkadaşlarım. Devlet ya vardır ya da 
yoktur. Kanunlar açık olur. Kanunlarda iki
lik, birbiri ile çelişir şekilde maddeler getiri
lemez. Hepimiz buradayız; bazen bir günde >: a-
nun çıkartıyoruz, bazen bir senede kanun çık
mıyor. Halbuki Emlâk Vergisi Kanunu ise, ba
kın kaç günden, beri devam ediyor ve bu kanun 
tasarısı üzerinde Sayın Maliye Bakanı da da
hil olmak üzere burada fetva veriyor ve reform
dan bahsediyor ve çeşitli şekilde milletvekille
rinin buradaki görüşlerini cevaplandım V en 
kıraldan ziya.de kıralcı kesiliyorlar. Bu bak. ni
dan ben, Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımı
zın anlayışlı davranışı ile daha kesin olarak, 
kısa zaman içinde, bu kanunun meriyete gv> e-
bilmesini temin için kesif çalışma yapmaları
nı istirham ediyorum. 

Açık seçik olarak meriyet tarihi 1972 üa-
caktır. Bu Emlâk Vergisi kanun tasarısına gö
re vatandaşlar beyanname verecektir ve bu ka
nunda yer alan maddeler üzerinden vatandaş 
vergi ödeyecektir. Bunun teinin edilmesi lâzım
dır; bunu da sizler temin edeceksiniz. 

Bu hususu izah için söz aldım; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Küçük. 

CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Sayın Baş 
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Getirilmek istenen değişikliklerle geçici mıd-
de olarak vazedilen 10 ncu ve 11 nci madde, aşa
ğı yukarı maksadı sağlamış durumdadır. An-
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1 cak, benim Komisyondan bir sualim olacaktır. 
i Beyannamesini vermiş, vergisini ödemiş olan

lar için 5 senelik bir müddet tanınıyor; nma 
beyannamesini vermiş, yarı taksitini, ödemiş, 
2 nci taksitte geri kalan kısmından mafcr-up 
yapma imkânı, mademki tanınıyor; beyanname
sini vermiş ve vergisini ödemiş olan mükellef, 
ertesi yıl vergisini ödeyeceği zaman geçmiş yıl
da ödediği farkı ödeyerek bu meseleyi kapata
bilir. Buna bir imkân sağlanırsa zannederim 
meselenin uzatılmasına da lüzum kalmaz. Ma
demki 2 nci taksit için imkân tanıyoruz, erte
si yılın vergisi ödenirken bu meseleyi de hal
letmek imkânını Komisyon tanırsa mesele kapa
nır. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güler. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bugüne kadar bu kanunun çıkacağını un:a-
rak beyanname vermemiş olan mükellefler ıcin 
hiçfoir sıkmtı yoktur. Bu kanun yürürlüğe gir
dikten itibaren 1 . 3 . 1972 tarihinden geçerli 
olmak üzere tanınacak 2 nci 3 aylık süre içinde 
vatandaşlar bu kanuna göre beyannamelerini 
vereceklerdir. Bu, getirmiş olduğumuz metin
deki 1 nci fıkra ile sağlanmıştır. Esas sıkıntı; 
bu kanunun çıkmasını beklemeden eski kamu
na göre beyanname vermiş olan vatandaşlardır. 
Onların durumunu da getirdiğimiz 2 nci fıkra 
ile halletmeye çalıştık. Şayet arkadaşımın de
diği gibi, 1 nci taksiti ödemiş 2 nci taksiti öde
memiş ise, 2 nci taksiti öderken o düzeltme ya
pılacaktır. Şayet verginin tamamını ödemirse, 
önümüzdeki yıldan itibaren bu düzeltme Mali
yece yapılmaya başlanacaktır. Maliye Bakanlı
ğı hesap yaptı. 

Mükellefiyeti devam eden vatandaşlar için 
arkadaşımın dediği doğrudur. Bir mükellef var
dır ki, bu sene mülk sahibidir beyannamesini 
vermiştir, ama malını satmıştır, gelecek sene 
mal sahibi olmadığı için beyanname vermeye
cektir. Bu mükellefin durumu ne olacaktır-
Bu çeşit mükelleflerin durumunu da Maliye Ba
kanlığı 5 yıl içinde düzeltip vergileri redde
decektir. Kanun yaparken her ihtimali düşün
mek mecburiyetindeyiz. Her şıkkı böyle ince in
ce düşünerek bu formülü getirdik. 

I Saygılar sunarım efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım: 
Sayın hatiplerin konuştukları ve sayın Ko

misyon temsilcisinin verdiği izahat bana tatbi
katta hiç de pratik gelmedi. Demesi çok kolay; 
ama yapılması çok güç olan bir meseledir. 5 mil
yon beyannameyi vergi daireleri alacak, işlem 
yapacak, 5 seneye sâri olmak üzere hesap yapa
cak ve iade edecektir... Bu, sen bütün gelir işle
rini terk et, benim kanunu geç çıkarmaktan, bir
biriyle tutarlı olmayan maddelerinden müte
vellit benim yükümü, ağırlığımı, cezamı çek an
lamında. Maliyeye gelir sağlayıcı, normal iş hiz
metini yürütücü değil, tekmil işlerini bıraktı-
rıcı, geliri düşürücü, vergiyi düşürücü, malî 
imkânları güce kıt, kısır kılıcı bir madde tat
bikatı olarak memleketin ve Hazinenin hiç de 
yararına olmayacaktır. 

Kabul ediyorum; dünyada şans denen nesne 
vardır, buna yok diyemezsiniz. Vermiş olanlar 
bir yabancı düvele vermediğine göre, milletin, 
Devletin selâmetine vermiş olduğunu kabul et
sin, vermiş olanlarmki Hazinede kalsın ve es
ki kanun ahkâmına göre vergisini ödemiş kabul 
etsin; bundan böyle verecekler de, çıkaracağı
mız maddeye göre vergisini vermiş olsun. 

Benim samimî olarak gördüğüm basit ve pra
tik yol budur. Kimsenin vah, alı diyecek hali 
yoktur. Yabana atmıyor, Devletine, milletine 
veriyor . Hayır olur, zekât olur. Vermemiş 
olanlar da yeni kanuna göre verir. Basit yolu, 
pratik yolu da böylece bulmuş olursunuz. Aksi 
halde böyle çıkarsa Maliyenin ve vergi dairele
rinin sırtına, yıllara sâri, içinden çıkamayacağı 
bir dert ve külfeti yüklemiş olacaksınız. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen olmadığına 
göre, geçici 10 ncu maddenin Komisyon tarafın
dan düzenlenmiş şeklini okutacağım. 

Sayın Başer, önergenizde ısrar ediyor musu
nuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Israr 
ediyoruz. Mecliste kabul edilmişti. 

BAŞKAN — Anlıyorum da... Komisyon sizin 
önergenizin ışığı altında bu maddeyi tanzim et
tim dediğine göre... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ma
hiyeti ayrıdır. 

] BAŞKAN — Siz iltifat etmiyorsunuz, ısrar 
ediyorsunuz. Peki. 

Muhterem arkadaşlarım, geçici 10 ncu mad
denin Komisyon tarafından yeniden düzenlen
miş şeklini daha evvel okuttum. Şu ana kadar 
üzerinde söz isteyen bütün milletvekillerine söz 
verdim. Hüsamettin Başer tarafından bu mad
de ile ilgili verilmiş bulunan değişiklik önerge
sini okutacağım ve Yüce Heyetin oyuna suna
cağım. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve iki 
arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Balkan, «Ekim sonuna kadar uzatılır» de
mek mümkün mü? 

BAŞKAN — «Ekim sonuna kadar uzatılır» 
sarahatini veriyorsunuz; peki. Düzeltilmiş bu 
şekliyle oyunuza sunacağım. 

Komisyon filhal bu önergeye katılmadığını 
beyan ediyor. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Komisyon tarafından yazılmış bulunan geçi
ci 10 ncu maddeyi tekrar okutuyorum. 

(Komisyonun teklif ettiği geçici madde 10 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, geçici 10 ncu mad
deyi bu şekilde düzenlemiştir. 

önergeyi ve maddeyi bu şekliyle Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce münaka
şası yapılmış olan ve Komisyon tarafından ken
disine verilmesi derpiş olunan geçici 11 nci mad
de Komisyon tarafından düzenlenmiş ve Baş
kanlığa gönderilmiştir. 

Bu geçici 11 nci madde biliyorsunuz tasarı 
metninde daha önce yoktu. Şimdi Komisyon, 
geçici 10 ncu madde ile irtibatı olduğu için ge
çici 11 nci maddeyi düzenlemeye mecbur kal
mış. Daha önce tasanda olmadığı için üzerinde 
müzakere açacağım. 

Geçici 11 nci maddeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Malumları olduğu üzere, Belediye Gelirleri 

Kanununun 9 ncu maddesiyle, belediye sınırları 
içindeki bütün binalardan ve iratlı arsalardan 
temizleme ve aydınlatma resmi alınmaktadır. 
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Ancak, bu resim Emlâk Vergisi Kanunu ile I 
kaldırılan Bina Vergisi Kanununun tarh, tahak
kuk ve tahsil esaslarına bağlanmış bulunmakta
dır. 
Bina Vergisinin kaldırılmış olması, bu. resmin 

tahsilini hukuken ve fiilen imkânsız hale getir
mektedir. Her ne kadar bu durum öngörülerek 
gerekli hükümlere halen Yüce Mecliste görüşül
mekte olan Belediye Gelirleri kanun tasarısında 
yer verilmiş ise de, Belediye Gelirleri kanun ta
sarısının, Emlâk Vergisi kanun tasarısı ile 
aynı tarihte yürürlüğe giremeyeceği anlaşılmak
tadır. Arada geçecek süre içinde anılan resim
lerin tahsiline imkân sağlanması ve belediyele
rin önemli bir gelir kaynağından mahrum bıra
kılmaması için aşağıdaki geçici maddenin, tasa
rının 25 nci maddesine dahil edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

59 Nolu Geçici Komisyon 
Başkanı 

Çorum Milletvekili 
Abdurrahman Güler 

Geçici madde 11 — Belediye Gelirleri Ka
nununun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Emlâk Vergisinin mevzuuna giren belediye 
sınırlan içerisindeki bina ve arsalar, temizleme 
ve aydınlatma harcına tabidir. 

Bina ve arsaların Emlâk Vergisi bakımından 
mükellefi olanlar temizleme ve aydınlatma har
cının da mükellefidirler. Kira sözleşmelerine ko
nulacak hükümlerle bu harç kiracıya aksettiri-
lebiiiv. 

Mükellefiyet, Emlâk Vergisi Kanununa göre, 
Bina, Arsa ve Arazi Vergisi mükellefiyetinin baş
laması ile başlar ve bitmesi ile sona erer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaş
kanlığı yapılanyle, Millî Saraylar, müzeler, iba
det yerleri, resmî okullar, (anaokulları dahil) 
Çucuk Esirgeme Kurumunun çocuk yuvalan, 
Kızılaym hizmet binalan, resmî hastaneler, pa
rasız dispanserler, darülacezeler, temizleme ve 
aydınlatma harcından müstesnadır. 

Temizleme ve aydınlatma harcının matrahı 
bina, arsa ve arazinin Emlâk Vergisi Kanunu 
hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir. 
Temizleme ve aydınlatma harcının nispeti; bi
nalarda binde 1, arsalarda binde 0,5'tir. Harcın 
hesaplanmasında 100 kuruşa kadar olan kesir- I 
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ler atılır. Temizleme ve aydınlatma harcı, 
Bina, Arsa ve Arazi Vergisiyle birlikte Emlâk 
Vergisi Kanununda yazılı hükümlere göre em
lâkin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesince 
tarh, tahakkuk ve tahsil olunur. Bir vergi dai
resi faaliyet bölgesi içindeki temizleme ve ay
dınlatma harcı tahsilatının tamamı her ayın so
nu itibanyle hesaplanır ve müteakip ayın sonu
na kadar ilgili belediyelere ödenir. Vergi daire
si faaliyet bölgesinde birden fazla belediye bu
lunması halinde her belediyeye düşen pay, son 
nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre he
saplanıp dağıtılır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon, 
tasan metnine geçici 11 nci madde olarak böyle 
bir hüküm ilâvesini öngörmüştür. Yeni bir ha
dise ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu sebeple 
üzerinde müzakere açıyorum. 

Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Cevat ön
der söz istemişlerdir. 

D. P. Grubu adına Sayın Cevat önder buyu
run efendim. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER <Er-
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. 

Emlâk Vergisi Kanununun tadilâtında geti
rilen bir maddeyi hafızalannızı ihya etmek için 
arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu ta
dilât teklifinin 25 nci maddesini lütfen hatırla
yınız ; bu madde ile özel kanunların Bina ve Ara
zi Vergilerine ilişkin muaflık ve istisna tanıyan 
hükümleri kaldırılmıştır. Bu doğru ve yerinde 
bir hükümdü. 

Bir kanun çıkartıyoruz, ondan sonra bu ka
nuna muaflıklar koyuyoruz, bilâhara başka ka
nunlarla yeni muaflıklar ihdas ediyor ve mese
lenin içinden çıkamıyoruz. Bir mesele, bir ka
nunla düzenlendiği takdirde, muaflıklar da, is
tisnalar da o kanununda yer almalı idi. Bu, ka
nun tekniği bakımından, kodifikasyon bakımın
dan doğru idi. 

Şimdi yepyeni bir hâdise ile karşı karşıyayız. 
Bu Emlâk Vergisi Kanunu mu, yoksa Belediye 
Gelirleri kanunu tasansı mı? Bu Emlâk Vergisi 
Kanunudur. Emlâk Vergisi Kanununda beledi
ye gelirleri tanzim edilmez. Belediye gelirlerine 
ait temizleme ve aydınlatma harcı, resmi dü
zenlemez, böyle şey olmaz. Bu durum evvelâ 
kanun tekniğine aylandır. O itibarla bunlan ge-
tirmesinler. 
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Denilecek ki; «Efendim, Belediye Gelirleri 
kanunu tasarısı henüz Meclisten çıkmadığı için 
Bina ve Arazi vergileri de ilga edildiği için, bu 
itibarla bu yıl belediyeler temizleme ve aydın
latma resmi toplayamayacaklardır.» 

Bunun da kolayı var; Hükümet bir madde
lik bir kanun teklifi sevkeder, onu çıkarır, onun
la Aydınlatma ve Temizleme Resmini pekâlâ bu 
sene de alabilir. Ama getirip buraya tekrar Be
lediye Gelirleri kanunu tasarısında yer alması 
gereken bir hüküm konularak bu hükmün kar
sısına elbette ki, çıkılır. 

Bu itibarla bu husus hukuk tekniği bakımın
dan yanlıştır. 

Diğer taraftan yine bu Emlâk Vergisi Ka
nununu sevimsiz hale getirebilmek için yeni de-
nıarşlar yapılmaktadır. Bu takdirde Bina Ver
gisinde nispetler binde dört ve binde altı olma
yacak, binde beş ve binde yedi olacaktır. Vatan
daş da bunu böyle görecektir. 

Sonra, arsalar için Temizleme ve Aydınlatma 
Resminin, hele Aydınlatma Resminin ne olduğu
nu anlamak da mümkün değildir. 

Konumuz, Belediye Gelirleri kanunu tasarısı 
olmadığı için bu konuda faz7& konuşamıyoruz. 
Aslında biz prensip itibariyle Emlâk Vergisi Ka
nununa öteden beri şu sebeple muarız kaldık : 
Bina Vergisi de, Arazi Vergisi de, kim ne derse 
desin, mahallî mahiyette vergidir. Bunları ma
hallî idarelerin alması gerekir idi, mahallî ida
reler de alıyordu; doğru olan da budur. Merke
zî idareye bunun aktarılması da aslında yanlış 
olmuştur. Merkezî idarenin işini güçleştirmiştir. 
Merkezî idarede reform yapılacağı söylendiği bir 
sırada yapılması gerektiği bir anda, her şeyi 
merkeze toplamak Anayasamıza da, Anayasa hu
kuku açısından aykırıdır. Bir merkeziyet sistemi 
var, bir de ademi merkeziyet sistemi var. Bu
nun ortasında eski deyimle tevsii mezuniyet, ye
ni deyimle yetki genişliği sistemini Anayasamız 
kabul etmiştir. Yani Anayasamız, mahallî ida
renin mevcudiyetini kabul etmiştir. Bundan do
layı tamamen mahallî mahiyette vergilerin ge
tirilip merkezî vergi sistemine sokulması, mer
kezî idarenin de vazifesini güçleştirmektedir. Bu 
bakımdan da buna prensip olarak muhalifiz, say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri, 1970 yılında çı

kartmış olduğumuz 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununu tetkik ettiğimiz zaman şimdi Komis
yonun getirmiş olduğu yetki maddesine rastla
yamazsınız. 

Yine mevcut, yürürlükteki kanunu tadil eden 
Hükümet tasarısını tetkik ettiğimiz zaman da 
böyle bir geçici madde yoktur. 

Eğer böyle bir geçici maddeye ihtiyaç hâsıl 
olsaydı Hükümet ilk defa tasarısında getirirdi. 

Saniyen, Komisyonun, metinde olmayan b'ir 
maddeyi ilâveye yetkisi yoktur. Kimlerin mad
de getireceği, kimlerin kanun teklif edeceği açık
tır. Komisyon bu maddeyi teklife yetkili değil
dir. 

Ayrıca, biz burada Emlâk Vergisi Kanunu 
üzerinde konuşuyoruz, belediye gelirleri hakkın
da bir maddeyi getirip buraya monte ediyoruz. 
Bu da kanun ve hukuk tekniğine aykırıdır. 

Bunun yegâne sebebi nedir biliyor musunuz 
arkadaşlar; bu binalarda ve meskenlerde nis
peti düşürdük. Maliye Bakanlığı ve Komisyon; 
«Siz bu nispeti burada düşürürsünüz, ben yine 
meskenlerde binde iki Temizlik ve Aydınlatma 
alayım da binde dört, binde altıya, binde altı bin
de sekize çıksın...» Bütün mesele buradan ileri 
geliyor. 

Bir de 29 ve 31 nci maddeye göre tüzük ha
zırlamışlar, onu da ibliyorsunuz. Binalarda ge
lir esası yoktur, bugünkü rayiç değeri ne ise 
odur, emsal odur. Geçenlerde bir misal verdim, 
bizim Avanos ilçesinde bir daire 110 bin, 120 
bin liraya satılır. Ziraat Bankası tarafından yap
tırılmış, 1958 - 1959 yıllarında. Bunun yıllık 
geliri nedir biliyor musunuz arkadaşlar, 3 000 
lira. 

Şimdi şu kanun çıktıği zaman vatandaş 960 
lira vergi ödeyecek. Demek ki, gelir esası de
ğil, buradaki emsal satış değeridir. Birçok gay
ri menkuller var, satış değeri yüksek, gelir de
ğeri azdır. Maliye Bakanlığı ve Komisyon bunu 
haksız olarak getirmiştir, başka bir konuda bir 
madde buraya monte edilemez. Ayrıca hem bu 
kalktı, diyorlar hem de tadil teklifi getiriyorlar. 
Kalkmış bir kanun hakkında tadil teklifi bura
ya getirilemez. Yürürlükte ise zaten orada ka
lır. önümüzdeki Kasımdan itibaren Belediye 
Gelirleri Kanunu da gelecek, altı ay sabredebi
lirler. 

82 - , 
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Bu bakımdan gelen ek 11 nci madde hem ka- I 
nun tekniğine aykırıdır, hem de usule aykırıdır. 
Bu bakımdan reddedilmesi gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım. Gerek 1319 sayılı Ka
nunun müzakeresi sırasında Yüce Meclisçe ka
bul edilen nispetler dikkate alınırken, gerekse 
huzurunuzda müzakeresini yaptığımız tadil tasa
rısı Komisyonumuzda ve Yüce Mecliste görüşü
lürken Emlâk ve Arazi Vergisi ihdas olunurken 
Belediye Tenzifat ve Tenvirat Vergisi kalkacak
tır tarzında hiç kimse beyanda bulunmadı. Bu 
vergi, kaynağı başka bir vergidir, münhasıran 
sahibi de başkasıdır. 

Binaenaleyh, Belediye Tenzifat ve Tenvirat 
Vergisinin bu geçici madde münasebetiyle ihdas I 
ediliş nedeninin Hükümetçe ve Komisyonca nis
petlerin düşürülmesini önlemek kasdiyie sevk 
edilmiş olduğu yolundaki iddiayı reddederim. 

Yalnız bu Belediye Tenvirat ve Tenzifat Ver
gisinin Emlâk Vergisi ile beraber mütalâa ediliş 
nedenine de şöylece dikkatinizi çekmek isterim. 

Başından beri bilindiği üzere, bu vergi be
lediye tarafından tahsil edilmemektedir. Bu ver
gi belediyeye ait bir irat olmakla beraber, Em
lâk Vergisini tahsil eden özel idare tarafından 
tahsil olunmaktadır, özel idare bu vergiyi es
ki Emlâk Vergisindeki irat esası kabul edildiği 
için, o irat esası üzerinden tahsil ediyor ve bele
diyeye iade ediyordu. 1972 - 1973 yılından iti
baren irat esası kaldırılmış olduğundan Yüce 
Meclisçe, artık irat esası üzerinden özel idare
nin bu vergiyi mükelleflerden tahsil edip bele
diyeye vermesi imkânı fiilen ortadan kalktı. 
Çünkü Yüce Meclis artık emlâkin iradını de
ğil, verginin matrahı olarak emlâkin alım - satım 
bedelini kabul ediyor. 

Bu böyle olunca, irat esası Yüce Mecliste il- ı 
tifat görmeyip alım satım rayici kabul edilince, 
bu vergi fiilen 1972 yılında tahsil edilemez hale 
geldi. Bunun önlenmesi için Belediye Gelirleri 
Kanununa bir hüküm kondu. Fakat Belediye 
Gelirleri Kanunu da çıkmadığı için henüz, fii
len 1972 yık içinde bu Tenzifat ve Tenvirat ver
gilerinin tahsili imkânı ortada bulunmuyor. 

Komisyon belediyenin böyle bir gelir kayna
ğından mahrum kalmasını düşünemediği için, | 
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bu vergiyi daha evvel tahsil eden daire, beledi
ye adına tahsil ettiği için bir geçici madde sevk 
ederek, arkadaşlarımın dediği gibi bu kanunu 
tadil ederek değil, bir geçici madde sevk ederek 
ve Belediye Gelirleri Kanunu çıkıncaya kadar 
muteber olmak üzere bir geçici madde sevk ede
rek bu vergilerin tahsiline imkân vermeyi dü
şünmektedir. 

Takdir sizindir. Bu Emlâk Vergisinin nispe
tini artırma veya azaltma değildir. Eski kanun
larımıza göre merî olan verginin tekrar aynen 
1972 yılında da belediyelerimiz tarafından tahsil 
edilmesine imkân bahşetmek çabasından ibaret
tir. . 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurun efen

dim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinap) — Değerli Baş

kan, değerli arkadaşlarım. Komisyon tarafın
dan getirilen geçici 11 nci madde bilhassa bele
diyelerin gelir kanununda yer alması gerekli 
olan bir husustur. Emlâk Vergisi tahsil edildik
ten sonra % 45'i belediyelere verilmektedir. Be
lediyelere ayrıca bu kanun içerisinde binde bir 
ve binde yarım nispetinde aydınlatma ve temiz
lik vergisi adı altında aynı kanun içerisinde 
ikinci bir vergi tahmil edilmesinin, gerek ka
nun tekniği bakımından, gerek hakkaniyet ba
kımından uygun değildir. 

Bu % 45 neden verilmiştir? Bu husus, hatır
lanacağı üzere, arkadaşlarımız tarafından bura
da uzun uzun münakaşa edilmiş, % 30 ilâ 35 
iken, sonradan getirilen önergelerle bu % 45'e 
çıkarılmıştır. Demek ki, bu % 30 olarak kabul 
edilmiş olsaydı, Emlâk Vergisi olarak tahsil edi
len paranın % 30'u belediyeye gidecekti. O za
man belediyenin her türlü ihtiyaçları dikkate 
alınmak suretiyle belediye gelir kanunlarının 
da çıkamayacağı dikkate alınmak suretiyle o 
zaman bu % 45'e çıkarılmıştır. Bu nispet esasın
da yüksek bir nispettir. 

Belediyelere düşen vazife hepinizin de bil
diği gibi, her şeyden evvel temizlik kontrolü, gı
daların sıhhate uygunluğunun kontrolü, fiyatla
rın kontrolü ve belde ihtiyaçlarını zamanında 
gidermektir. Bunları giderirken de, rasyonel ve 
tasarruf içinde çalışmak mecburiyetindedir. 

Bugün belediyeler daima açık vermekte, dai
ma istediği şekilde gelir temin edebilmek İçin 
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tazyiklerle vergilere başvurmakta, bundan da 
vatandaş bizar hale gelmektedir. 

Hukuk tekniği bakımından ve bu nispetin 
yüksek olması yüzünden biz bunun burada yer 
almasını yerinde bulmuyoruz. 

Gündemde bulunan ve sonradan geri alınan 
Belediye Gelirleri Kanununu incelediğiniz za
man teneffüs ettiğimiz havadan, telefondan, 
sudan, gazdan, hayvan alım satımlarından, otel
den, motelden hulâsa; her yönden belediyelere 
gelir sağlayan vergiler getirilmekte olduğunu 
görürüz. O kanun çıktığı zaman ise şehirde va
tandaş oturamayacak, işte sosyal çalkantılar ve 
mücadeleler o zaman başlayacaktır. 

Bu bakımdan bendeniz de, benden önce ko
nuşan değerli arkadaşlarımın fikirlerine iştirak 
etmek suretiyle, bu geçici maddenin bu kanun
da yer almamasını ve getirilecek olan Belediye 
Gelirleri Kanunu içinde mütalâa edilmesini isti
yorum. 

Yoksa, binde bir, binde beşi nispetinde bir 
verginin tekrar tahsil edilmesi belediyelere bir 
şey kazandırmayacaktır. Belediyelerin görevle
rini yerine getirirken tasarruf zihniyeti içinde 
hareket etmiş olması binde l'i, binde 5'i, binde 
10'u daha iyi bir yoldan ve kendi tasarrufları 
ile temin edebilirler. 

Bu bakımdan söz aldım teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner, buyuru
nuz. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Emlâk Vergisi Kanununda Belediye Gelirle
ri Kanunu gibi davranılarak, bir 11 nci madde 
getirilmesi ve Sayın Komisyon Başkanının da 
Belediye Gelirîeri Kanunu çıkıncaya kadar bu 
maddeyi getirdiklerini söylemesi çok üzücüdür. 

Bu sıcak günlerde Yüce Meclis, Hükümeti
nin çalışmalarını kolaylaştırmak için elinden 
geleni yapıyor, ama Hükümet hâlâ 12 Marttan 
beri Belediye Gelirleri Kanununu bu Meclise 
getiremiyor. Türkiye'nin kalkınması, şehirleri
mizin güzelleşmesi, gerek iller Bankasından ve 
gerekse Maliye Bakanlığından belediyelere na
sıl yardım İstendiği meydanda iken, şimdi % 1,5 
nispetinde bir artırım yaparak sanki belediyeler 
kurtarılacak. 

Efendim Belediye Gelirleri Kanunu alâkalı 
komisyonda görüşülmüştür. Biran evvel Hükü

met bunu Meclise getirmesi için çalışsın. Nasıl 
ki, bazı gezilere ve bazı toplantılara Hükümet 
katılmayı ihmal etmiyorsa, Meclisteki konuları 
ihmal etmeyerek çalışan arkadaşlarımızın bu 
mesailerine de lütfen hürmetkar olsun ve ko
misyonun burada yapmış olduğu gayreti de biz
ler kıymetlendirmiş olalım. 

Aziz arkadaşlarım; 
Eeform, reform diye hükümetler değişiyor, 

fakat Maliye Bakanlığını şu anda memur sınıfı 
sevmiyor ve çirkin görüyor. Köylü sınıfı sev
mez hale geliyor. Maliye Bakanlığının bu kadar 
çirkin bir hale gelmesine sebep ise; hep idare-i 
maslahat politikacılığıdır. Geri kalmış ülkelerin 
hükümetleri, kesin kararlılığını Meclislere cesa
retle getirmelidirler. 

Vaktiyle burada, yolsuz köylü yol parası ve
riyor diye söylüyorduk. Büyüyen şehirlerde be
lediyelerin mücavir sahalarının nereye kadar 
gideceği belli değilken, belediyeler mücavir sa
halardaki arsaları aydınlatmadan, temizletme
den karar alıp oraları vergiye tabi tutacak. 

Aziz arkadaşlarım; 
O zaman bir vatandaş müracaat eder de, «Be

nim arsam aydınlanmadı, temizlenmedi, ben bu
rada sebze yetiştiriyorum buna rağmen bu ya
lan vergi neden geldi, böylesine çirkin şeyi 
Mecliste acaba benim temsilcilerim nasıl kabul 
etti?» diye bize soracak olursa bizim ona vere
cek bir cevabımız yoktur. 

Efendim, burada bir arkadaşımın da temas 
ettiği gibi, Arazi ve Emlâk Vergisinin nispetâ 
azdır deniliyorsa lütfen nispeti açıkça artıra
lım. Maliye Bakanlığının sayın uzmanları bura
da ışıklanmayan arsanın, temizlenmeyen arsa
nın vergisi diye bir madde getirmek için Ko
misyondaki kıymetli arkadaşlarımızı iknaya 
yeltenmesinler, bu memlekette her şeyi güzel 
yapmanın çarelerini bulalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın iSeyfi öztürk, buyuru

nuz. 
ISEYF1 ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Yüce Meclise niyalbeten vazife gören çok 
değerli Komisyon Başkanı arkadaşım, konu ile 
ilgili makul gerekçeyi huzurlarınızda dile getir
diler. Tabiatiyle bu gerekçe üzerinde Yüce He
yetiniz takdir hakkını serbestçe kullanacaktır. 
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Yalnız izahları mevzuata uygundur ve yerin
dedir. 

Bendeniz, meselenin bu yönü üzerinde dur
mayacağım. Asıl üzerinde durmak istediğim hu
sus şudur; 1 . 3 . 1972 tarihinde 5337 sayılı 
Kanun gereğince alınması gereken Tanzifat ve 
Tenvirat (Aydınlatma ve Temizleme) Vergisi 
alınamıyor. Neden alınamıyor? Efendim, mev
zuatın müddeti mürur etti, yeni bir mevzuat 
geldi, arada bir boşluk vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir boşluk vardır deyip geçemeyiz, bunun 

altında mesuliyet de vardır. Vakumlar kendi
liğinden olmaz. Bir defa Hükümet etme sana
tı üzerinde durmak mecburiyeti vardır, Parla
mento olarak bu konu üzerinde hassasiyetle du
racağız. Bir Hükümet inandırıcı olma vasfı ve 
iddiası ile kamunun önüne çıkmıştır. Bir Mali
ye Vekili gelmiştir, Maliyenin fevkalade enf-
lasyonist tazyik altında bulunduğunu, parasız
lık içinde olduğunu, memleketin Hazinesinin 
battığını ilân etmiştir. Bu arkadaşımızı biliyo
ruz; batan aslında Hazine değil, batan kendisi
nin tutum ve davranışıdır. Gayet açık olarak 
ve hedef alarak söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
1 . 3 . 1972 tarihinde bir mevzuat miinkati 

oluyor, bir noktada hitama eriyor. Onun yeri
ne neden bir başka hüküm getirmiyorsunuz? 
Bir gün dahi gecikmesinde memleket için zarar 
vardır diye reform meselesinin hikâyesi 15 ay
dan beri kamu oyunda spekülatif birtakım pro
pagandaların vesilesi ittihaz edilir, şurada mil
yonları toplayacak bir maddelik bir kanunu bu
raya getirmezler. 

1 . 3 . 1972 tarihli mevzuat bitmiş, bugün 
27 . 6 . 1972; gerekçe Meclisin huzurunda bu
gün söyleniyor. Belediye Gelirleri Kanununa 
bir madde koyduk onun çıkması gecikiyor, o 
yüzden de buraya bir geçici madde koyalım. 

Zaruretleri de anlıyorum, ama Devlet haya
tında bu boşlukları ve bu kopmaları, bu gayri 
ciddî davranışları bir noktada kesmeye mecbu
ruz, aslında idaredeki mühim reform da budur. 
Mütemadiyen şunlara zam yapmak, bunlara 
zam yapmak suretiyle meseleyi halledemeyiz ar
kadaşlarım. Gayet açık olarak söylüyorum; bu
nun altındaki mesuliyeti Meclis olarak takibet-
meliyiz. 

Bu fıkrayı biz reddettiğimiz takdirde bunu 
nasıl toplayacağız? Belediye Gelirleri Kanunu 
da 11 nci ayda çıktı, bu geçen devrede toplan
mayan parayı kimden alacak belediyeler? 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tarafı üzerinde önemle durmalıyız. Nere

den alacak belediye? Alamaz tabiî. Bunun so
rumluluğu kimde? Şüphesiz mesele ile ciddî 
olarak ilgilenmeyen, takibetmeyen geçmiş Ma
liye Vekili arkadaşımızda. 

Bu noktada bir başka Parlamenter örfe 
(tradition) temas edeceğim: Parlamento emri
vakiler içinde çahşmamalıdır. Günün bu saatin
de bazı takrirler gelir, buradaki arkadaşlar ge
rekçesine yeni agâh olurlar ve aslında bakar
sınız milyonlara hitabeder o madde. Zararlı mı
dır, yararlı mıdır bunu kestirmek de kolay de
ğildir. Şimdi irat üzerinden bir vergi geldi, o 
değişti. Beyana dayanan bir Aydınlatma ve Te
mizleme Vergisi ihdas edeceğiz. Bunun mahiye
ti ve muhtevası ne olacaktır? Bunları bilmeden 
ve hesaplamadan şurada rey vermek suretiyle 
bir kanunu kabul etmemiz güçtür zannediyo
rum. Bu hususu Sayın Maliye mensupları da, 
zannediyorum değerli Komisyon Başkanı ve 
üyeleri de takdir ederler; rey vermemiz güç
tür. 

irada dayanan bir vergiyi, beyan esasına 
dayanan bir Aydınlatma ve Temizleme Vergisi 
ahline inkılâp ettiriyorsunuz. Acaba şu kadar 
mülkü olan ne verecek? Bilmiyoruz elimizde bir 
istatistik de yok, plan devri hesap devridir. Va
tandaşın ne vereceğini bilmeden rey izhar et
memiz, yani yüküm bina etmemiz mümkün de
ğildir. 

Onun için ben rica ediyorum, bir kayıptır 
ama bu büyük kayba Hazineyi temsil eden ve 
onun korunmasiyle mükellef olan Maliye Vekili 
sebebolmuştur. Hükümet yarın toplanır bir 
maddelik bir kanun getirir veya Belediye Ge
lirleri Kanununu nasıl çıkarmak mümkün ise 
onun üzerinde durur ve bu meseleyi orada hal
lederiz. Aksi halde ihtimaller üzerine hüküm 
tesis etmek, bina etmek gibi, karar almak gibi 
Meclisimiz vatandaşın yararına değil, zararına 
sebebolacak bir maddeyi kabul etmek gibi yan
lış bir durumun içine girebilir. 

Kaldı ki, belediyeler için fazla bir kayıp da 
zannetmiyorum bu süre içinde olsun. Çünkü bu 
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kanun % 45 gibi yeni bir imkânı belediyelere 
sağlamaktadır. Bu imkânla şimdilik yetinirler 
ve Devlet etmenin de usullerini zannederim ha
ta sahipleri öğrenirler. 

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

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı adına temsil
ci olarak Sayın Adnan Başer Kafaoğlu, buyu
runuz. efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ ÂBINA ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Belediye Gelirleri Kanununda yer almış bu
lunan Temizletme ve Aydınlatma Harcının, Em
lâk Vergisi Kanununa eklenen bir geçici mad
de ile 1972 yılında tahsilini imkân dahiline soka
bilmek için malûmat arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Belediye Gelirleri Kanunu, Kasım 'ayının 
11 ncl günü Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmiş ve Büyük Millet Meclisiniz de bir 
Geçici Komisyon teşkiline karar vermiş, Geçici 
Komisyon Kasım, ayından Haziran ayına kadar 
çalışmalarını tamamlamak imkânını bulamamış
tır. Haziran ayında çalışmaları tamamlanmış 
ve raporu da tanzim edilerek Belediye Gelirleri 
Kanunu Umumî Heyete sevk edilmiş bulunmak
tadır. 

Ancak Komisyon Başkanı bulunan Sayın To-
ker, bu arada imar - iskân Bakanlığı görevini 
deruhte etmiş bulunduğundan Komisyon Başka
nı olarak imza atamama durumuna girmiş ve 
Komisyon tekrar toplanarak kendisine bir Baş
kan seçmiş ve bu da ayrıca bir uzama sebebi ol
muş ve Haziran ayının şu gününe kadar henüz 
Heyeti Umumiyenin gündemine bu tasarı girme
miştir. 

Meclis muayyen bir süre sonra tatil yapma 
durumuna gelmiş bulunmaktadır. Belediye Ge
lirleri Kanununun 1972 yılında tahsil edilecek 
başka hiçbir hükmü mevcut değildir, yani diğer 
bütün hükümleri hep 1 . 3 . 1973'ten itibaren 
vergi geliri sağlayacak şekilde tanzim edilmiş 
bulunmaktadır. Ancak Temizletme ve Aydın
latma Resmi belediyelerin en büyük gelir kay
nağıdır. Çünkü; belediyelerin bir Tabelâ Res
mi vardı, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edildi. Bina Vergisinden % 25 pay verilirdi, 
belediyeler bu payı da bu sene henüz alamamış 

durumdalar; Emlâk Vergisi Kanununun halen 
müzakere konusu olması dolayısı ile. Temizlet
me ve Aydınlatma Vergisini de tahsil edememe 
durumunda olan belediyelerimiz maaşlarını dahi 
ödemeyecek bir duruma gelmişlerdir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Belediye Ge
lirleri Kanununu müzakere etmiyoruz burada. 

BAŞKAN — Müsaade edin de Başkanlığı 
ben deruhte edeyim, şu anda görev benimdir. 
Rica ederim. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ ADINA ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU (Devamla) — Belediye Gelirleri Kanunu
nun niçin geciktiğini arz ediyorum. 

Bu durumu nazarı itibare alan Komisyonu
nuz (Emlâk Vergisini tahsil eden vergi daire
lerince bu verginin de tahsil edilmesi hususu 
yıllardan beri kabul edilmiş bulunmaktadır.) 
Temizletme ve Aydınlatma Resmini yâlnızca 
1972 senesine münhasır olmak üzere bu sene ve
rilecek bina beyannameleri üzerinden Belediye 
Gelirlerini müzakere eden Komisyonun kabul 
ettiği oranda (Hükümetin sevk ettiği tasarıda 
verginin nispeti binde 0,2 kabul edilmiş
ti, Komisyon bunu binde 0,1 nispetine 
indirmiştir) bu kanuna eklenecek geçici 
bir madde ile yalnız 1972 malî yılma 
münhasır olmak ve belediyelerimizi için
de bulundukları müzayakadan kurtarmak imkâ
nını sağlamak için bu maddeyi huzurunuza ge
tirmiş bulunuyor. Hükümetiniz de, bu madde
nin kanunlaşması halinde belediyelerin bu se-
nefci finansman durumlarına büyük bir ferahlık 
sağlayacağı ümidini taşımaktadır. Bu sebeple 
bu hususları yüksek takdirinize arz etmiş bulu
nuyorum. 

Hürmetlerimle. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Bir sualim 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Maliye Ba

kanlığı temsilcisi arkadaşımız Belediye Gelirleri 
kanunu tasarısının 11 nci ayda Meclise sevk edil
miş olduğunu söyledi, içtüzük gereğince 30 gün 
zarfında Komisyonda müzakere edilip bir ka
rara bağlanmamışsa Maliye Bakanı, meselenin 
önemine binaen Umumî Heyetin ıttılaına arz 
eder müzakeresine derhal geçilebilir idi. Bu bir, 

İkincisi: Maliye Vekili arkadaşımız, (eski 
Maliye Vekilini kasdediyorum) geçen zaman içe-

86 — 
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risinde ciddî, devamlı ve netice-alıcı bir mesa-
nin içerisinde olmuş mudur? Diğer konular ha
riç, yalnız bu konuda... 

BAŞKAN — Tabiî, temsilci şu anda onu tak
dir edemez... 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ ADINA ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU (Devamla) — Sayın Başkan, benim takri
rim içerisinde olmayan husus hakkında Yüksek 
Meclise malûmat arz etmek istiyorum. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ben de za
bıtlara geçmesi için beyan ettim. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ ADINA ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU (Devamla) — Biz, Şubat ayından beri bu
rada devamlı şekilde Maliye Bakanlığı olarak 
Malî Denge Vergisi ve onu müteakiben de Em
lâk Vergisi kanunu tasarısının müzakeresiyle 
meşgulüz. Tabiî bunlar Komisyondan sırasiyle 
inmektedirler. Emlâk Vergisi kanunu tasarısı
nın müzakeresi tamamlanınca Belediye Gelir
leri kanunu tasarısının müzakere edileceği ümi
di içindeyiz. 

BAŞKAN — Evet efendim, Belediye Gelir
leri kanunu tasarısı şu anda Meclis Matbaasına 
gönderilmiş bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Hüsamettin Başer... Vaz geç
tiniz. 

Sayın Turhan özgüner, buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; bu maddenin sürpriz 
olarak getirilmesi sebebiyle her halde evvelâ ko
misyonların yetkileri üzerinde biraz durmak ge
rekli. 

Arkadaşlarım, bazı komisyonlarda müzake
reler aylarca sürebilir. Kılı kırk yararız. Ha
kikaten orada Komisyonun ancak ekseriyetle 
verdiği kararlar - bazan ittifak da olabilir - Yü
ce Meclise madde olarak sunulur. Orada haki
katen, böyle, bir sözcünün veya başkanın aklına 
geldiği gibi, buraya kolayca getirilmesi mümkün 
görülen prosedür işlemez; çok zor görülür. Ama 
hakikaten el elden üstündür, kafa kafadan üs
tündür. Kafa döğüşü yapılır âdeta, fikirler or
taya dökülür ve aylarca - işte bu Emlâk Ver
gisi Kanunu gibi - bir çalışma neticesinde, Ko
misyon, çalışmasının muhassalasmı Yüce Kuru
la getirir. 

Şimdi kolay bir usul bulunmuş. Orada uzun 
uzun çalışmanın gereği ne? Burada Komisyon 

başkanı veya sözcüsü, kalemi eline alıp, katiyen 
Komisyona da danışmadan, kendi aklına geldiği 
gibi madde getirebiliyor. Bu, Mecliste olmadı 
değil arkadaşlarım, oldu. Müteaddit defa yadır
gadık. 

Komisyon Meclise niyabeten görev yapar. 
Başkan ve sözcüsü veya başka yetkilisi de bu
rada Komisyona niyabeten görev yapar. Ama 
bu niyabetler dolayısiyle niyabet ettiği kurula 
saygısızlık yapılamaz. 

Şüphesiz Komisyon Meclise niyabeten göre
vini yapmış. Ama Komisyona niyabeten de, 
dolayısiyle Meclise niyabeten, huzurda bulunan 
arkadaşlarımız, Komisyon Başkanı buraya Ko
misyonun süzgecinden geçmeden, tamamen ken
disinin önergesi mahiyetinde, Komisyonun yeni 
bir teklifi diye bir sürpriz madde ile gelirse 
şüphesiz niyabet ettiği Meclise saygılı davran
mış olmaktan uzak kalır. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, bunu katî ola
rak biliyor musunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen
dim, 

BAŞKAN — Bu beyanınızın sıhhat derecesi
ni katî olarak biliyor musunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Biliyo
rum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ne de
mek istediğinizi alıyamadım efendim? 

BAŞKAN — Vâki beyanınız Komisyon Baş
kanına bir isnat teşkil ediyor; 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Evet, 
tabiî... 

BAŞKAN — Doğru olduğunu, muhtevasını 
biliyor musunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Biliyo
rum. Muhtevası şimdi tebellür ediyor. Sürpriz 
madde diyoruz. 

Arkadaşlarım, bunu böylece belirttikten son
ra şu hususun üzerinde ayrıca durmak lâzım: 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısını görüşüyoruz. 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısında yeni bir 11 nci 
madde huzura getiriliyor. Burada ayrıca aydın
latma resmi olarak binde iki, temizlik resmi ola
rak da binde bir; yani binde üç bir ilâve yapı
lıyor. 

Arkadaşlarım, Belediye Gelirleri kanunu çı
kıncaya kadar teklifi sunan Başkan bunu ge-
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rekli görüyor. Belediye Gelirleri Kanununun 
çıkması daha da gecikebilir. Hakikaten çok ge
rekli gördükleri başka hususlar varsa bu 11 nci 
madde gibi yeni yeni tekliflerle gelsinler de yeni 
bir Belediye Gelirleri Kanununa belki hacet kal
maz ; burada bir çırpıda ikisinin beraber işini 
bitiriveririz. Mademki bu yol açıldı bu arada 
bunu da çıkanverelim Meclisten... Buradan ha
reket edersek bu neticeye varırız. Tecrübeli 
Komisyon Başkanının bu şekildeki bir prosedü
rü yadırgayacağını ve kendisinin tecrübesine 
ters düşeceğini, kendisi müsaade ederse, ben be
lirtmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, bunun kanun tekniğine de ay
kırı olduğu gözönünde tutulmalı ve bu teklifi
ni Komisyon geri almalıdır. Aksi takdirde Yü
ce Kurulun bunu reddetmesinin münasibolacağı 
kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Güler, Komisyon adına, 

buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; benden önce konuşan 
arkadaşım şahsımı hedef alarak ithamda bulun
dular. Fakat kendilerine aynı ölçüde cevap 
vermeyeceğim. Yalnız, şunu söylemeye mecbu
rum : Beyanları baştan aşağı yanlıştır. 

Getirilmiş olan bu geçici madde, benim Ko
misyon Başkanı sıfatıyle alelacele kaleme aldı
ğım bir geçici madde değildir. Komisyonun 
dünkü müzakeresinde, ariz ve âmik müzakere 
edilen ve Komisyon üyelerinin ekseriyetinin im
zasını ihtiva eden bir önergeyle ve gerekçeyle 
Başkanlığa teklif edilmiştir. Benim, Komisyon 
Başkanı sıfatıyle, münhasıran oturduğum yerde 
Komisyonun yetkisini tecavüz etmek suretiyle 
kaleme aldığım bir madde değildir. Binaenaleyh, 
iddiaları baştan aşağı yanlıştır. 

Komisyon Başkanı olarak şunu istemek ve 
beklemek hakkımdır: Milletvekilleri konuşur
larken ciddî olmaya mecburdurlar; bilmedik
leri hususlarda rasgele beyanda bulunmamalı
dırlar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Biz de aynı şeyi arzu ediyo

ruz. 
Sayın Zeki Adıyaman, buyurunuz. 
MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 

— Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; ev-
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velâ Sayın Komisyondan müsamahalarını rica 
edeceğim; çünkü konuşmam biraz mizahî ola
caktır. 

Sayın Komisyon eline Halil ibrahim dağar
cığını almış. «Hele bakalım ne çıkacak» der
ken bir de 11 nci madde çıkardılar. Bu madde 
ile ayrıca bir de tenvirat ve tanzifat vergisi 
yükü yüklendi. 

Arkadaşlar, artık Türk milletinin sırtı un 
çuvalı olmadı ki, rastgele vuralım da tozutalım 
onları. Bu adaletsizlik demektir. Binaenaleyh 
Sayın Komisyonun artık bu dağarcığı kapatma
sını rica eder ve bu maddenin Yüce Heyet tara
fından reddini talebederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan, buyuru
nuz. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Konuştuğumuz 
Kanun Emlâk Vergisi Kanunu. Gelen 11 nci 
madde ile Belediye Gelirleri Kanunu da bunun 
içine girince, konuştuğumuz kanun, «Emlâk 
ve Belediye Karma Kanunu» şekline girmiş 
durumda. 

Bunun anlamı bambaşka. Hem şikâyet ede
riz, «Emlâk Vergisi biran önce çıksın; tatbi
kata girsin, Hazineye para gelsin; yatırımlar 
yapılacak, reformlar yapılacak» diye, hem de 
Komisyon, Hükümetin anlaşması veya telki
niyle - kelimeleri seçmeye çalışıyorum - yeni 
bir ek madde getiriyor; karşımıza, bir karma 
takım gibi bir karma kanun çıkıyor ve bizi bu
rada saatlerce bunun üzerinde konuşmaya ve 
dolayısıyle kanunun çıkmasının gecikmesine 
sebeboluyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu, tefsiri mümkün 
olmayan vatandaş tarafından kabulü müm
kün olamayan bir şekildir. 

Niçin belediyeleri bu kadar, «Aman binde 
yarım, binde bir nispetinde çıksın da, beledi
yeler 1972 yılındaki sıkıntısını gidersin» şek
linde düşünüyoruz? Demin muhterem arkada
şımın bir tanesi Yüce Meclisp arz etti: Biz 
% 45'e kadar belediyelere hak tanımışız; be
lediyeler bununla işini yürütebilir. 

Muhterem arkadaşlar, nüfus arttıkça Tür
kiye'de şehirleşme ufkî değil şakulî olmakta-

| dır. Beş katlı, onbeş katlı, yirmi katlı binalar 
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ve bu binaların içinde elli altmış daireye ka
dar daireler vardır. Demin yine bir kıymetli 
arkadaşımın dediği gibi, bunların maliyeti 
üzerinden belediye gelirini düşünecek olursa
nız, bunun altından ne o binayı yaptıran kal
kabilir, ne de o binaya sahibolmak isteyen kal
kabilir. Bunun da ayrıca detaylı bir hesabı
nın yapılması ve buna göre bir gelir getirmesi 
lâzımdır. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bu kanun 
vesilesiyle bir şeyi dile getirmek isterim: Ar
saların ve binaların temizliğinden bahsederiz. 
Muhterem arkadaşlarım büyük şehirlerdeki ar
saları ve hattâ ana caddeleri ismen söyleyeyim; 
Vatan Caddesini, Millet Caddesini, izmir'deki 
büyük cadde ve arsaları gezmiş olanlar, bura
ların belediyenin çöplüğü haline gelmiş oldu
ğunu görebilirler. 

Bu kanunun biran önce çıkmasını istiyor
sak ve «Kanun çıkmıyor; kanuna dayalı gelir 
sağlanmıyor; reform yapılamıyor,» diye Hükü
met şikâyet etmek istemiyorsa bu 11 nci mad
denin reddedilmesi ve bu kanunun da biran 
önce Meclisten çıkarılarak Senatodan da çık
masının sağlanması gerekir. 

Hepinize hürmetler sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı, buyu

runuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Benim kanımca Bina ve Arazi Vergisi Ka
nunu bir reform adıyla gelmiştir ve adı kal
mıştır; kendisinden beklenen semere çoktan git
miştir. Zarfıyla bir reform kanunu, mektubuy
la bu muhtevayı çoktan kaybetmiştir. Biz şu
rasından kestik, burasından kestik. Maliyenin 
plan hedeflerine varmak için beklediği gelir 
çoktan düşecektir. 

Çok özür dilerim, on üç yıllık bir parlaman-
ter olarak her türlü malî portesi olan kanunlar
da yarış halindeyiz; ama maliyeye gelir temin 
edici kanunlarda aynı inanç ve şevkle saflara 
giren, çalışan değil, her nedense, geliri kesen 
ve kısan bir havanın içindeyiz. Ben samimî ola
rak söylüyorum. «Vermeyince mabut, neylesin 
mahmut» derler. Vermeyince millet, neylesin 
devlet. Alacak ki, yapacak. Her birinde kese 
kese kalıntı ile ben hükümetlerin, maliyenin bir 
iş yapacağı kanısında değilim. Bu kısa uvertür

den sonra bir arap için bir Arabistan, bir pire 
için bir yorgan yakılmaz Şunu açıkça kabul et
mek gerekir ki, Türkiye süratle oluşan, gelişen, 
şehirleşen ve netice olarak, kalkınma halinde 
olan bir memlekettir. Bu bünyeye sahip, bu is
tihale içinde bulunan memleketlerin tümünde 
tekmil bizim içinde bulunduğumuz şartları ya
şayan memleketlerde olduğu gibi nüfusu köy 
iter, şehir çeker, bu bir şehirleşmedir. Bunun 
önüne sureti kafiyede geçemeyeceğiz ve geçe
mezsiniz. ileri memleketlerin hepsi bu istihale
den geçmiştir. Kalkınma safhasında köy fazla 
nüfusunu itmiş, şehir çekmiştir. Bugün Türki
ye'de nüfusun % 30 - 35'i şehirde, 65 ilâ 70'i 
köydedir. Bu kalkınma ve sanayileşme devam 
ettiği müddetçe köy nüfusunu itecek, şehir çe
kecektir. Çünkü köyün geliri, kalkınma halin
deki memleketlerde şehire nazaran azdır, sosyal 
yaşantı imkânları da zayıftır. 

Bu iki faktör baki kaldığı müddetçe Türki
ye nüfusu köyden şehire akmaya devam ede
cektir. Rusya'da vaktiyle böyle olmuş, 80-40 
nispeti, 40 -60'a düşmüş, Amerika'da, Avrupa'
da böyle olmuştur. Bugün köyde 30, 35 Ameri
ka'da, şehirde 60 -65 'tir. Çok uzak bir tarih 
değil, sağ olursak, inşallah kalkınacak ve kal
kınmasını temenni ettiğimiz Türkiye'de bugün 
şehir ve köy yaşantı oranı tersine dönecektir. 
Böylesine şehirleşen, gelişen , memleketimizde 
belediyeleri tutmaya mecbursunuz. Belediye 
başkanlarının elinde Hızırın asası, Musa'nın ço
mağı yok ki, gezdirsin de dertleri dindirsin. 
Mütemadiyen çoğalan mahallerde, yolu suyu 
okulu yaptırsın. Mümkün değil. Geliri olacak 
ki, yapsın. Olmazsa yapamayacak. Bilmiyorum, 
hepinizin kapısını çalıyor. Bilhassa büyük şe
hirlerde neredeyse bir seçimde üç beş mahalle 
birden doğuveriyor. Şu Konya yolu üzerinde 
Gölbaşma giderken, 69 seçimlerinde o mahalle 
yoktu. Bitti. Her seçim, büyük şehirlerde üç 
beş mahalle yaratıyor. Üç büyük şehir izmir, 
İstanbul, Ankara'nın dışında Konya gibi, Zon
guldak, Antep, Adana gibi büyük şehirler
de de gecekondu süratle gelişiyor. Buradaki be
lediye başkanları Hazineden gelir almaz, bu ka
bil imkânları bulamazsa maalesef belediye âm
me hizmetlerini yürütemeyecek, yol, su, okul 
yapamayacaktır. Bir kısım arkadaşlar diyor ki, 
efendim genel bütçe sistemi içerisinde özel ida
re vergi kaynağını işletmenin manası yoktur. 
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Zaten bu kanunla dahi maliye gelir sağlama, 
toplama babında bir nevi tahsildarlık yapıyor. 
Topluyor. Kendine ne kalıyor? Özel idareye ve
riyor, belediyeye veriyor, «Al sana, me sana, 
kulağım kaldı kel Hasana» hikâyesi kendine ka
lan devede kulaktır. Ne kalıyor ki, kendine za
ten? Bizatihi bu kanunun çıkışında bir tevziat-
çıdır kendisi, taksimcidir kendisi, tahsildardır 
kendisi, tahsildarlık görevine, sıkıntı ve feryat 
figan içinde bulunan, mütemadiyen iller Ban
kasının kapısını çalan, perişanlık içinde bulu
nan, personeline dahi maaş vermekten âciz olan 
belediyelere yapabilmesi için, bu madde ile im
kân vereceksiniz. Vermezseniz, haber veriyo
rum, eski mevcut belediyelerin üzerine, yeni iki 
yüz tane daha kuruldu, Hazinenin de verecek 
takati kalmayacak, iller Bankasının da verecek 
takati kalmayacak, yeni belediyeler kapınızı 
aşındıracak, bu maddeyi işletmediniz diye. Bu
nun çıkması bir zarar değil, bence kârdır. Çı
karırsınız, Belediye Gelirleri Kanunu çıktığı za
man bu madde refedilir, kalkar, gaye doğar, 
Alman'm dediği gibi, «Elimde bulunan bir kuş 
çenemde tutacağım iki kuştan daha evlâdır» di
yor. Elimizde tutulmuş varken bunu çıkaralım. 
Yok Belediye Gelirler Kanunu geliyor, o zaman 
daha çoğunu vereceğiz demeyelim, kendimizi 
aldatmayalım. Bugün bu maddeyi çıkaralım, in
şallah sağ olur, kısa bir sürede onu da çıkarır
sak, o çıkacak kanunda bir madde ile bunu re-
feder, gayeyi hâsıl etmiş oluruz. Eğer çıkarmaz
sanız, birer köy manzarası arz eden büyük şehir
lerimiz daha beter halde köy olmaya devam 
edecek, âmme hizmetleri, okul, yol, su hizmetle
rinde belediyeler geri kalacak, dolaylı yoldan 
orta tabaka hattâ ortanın altında bulunan fu
kara tabakaya daha çok kötülük yapmış olaca
ğız. Belediyelerin bu hizmetleri görmesi babın
da bu maddenin aynen çıkması taraftan oldu
ğumu Yüce Meclise arz eder, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde üzerinde müzakerenin yeterli olduğuna 
dair önerge gelmiştir. Takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Geçici 11 nci madde üzerindeki müzakerele
rin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun talebi üzerine geçici 11 nci 
maddeyi tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Geçici madde 11 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Geçici 11 nci maddeyi komis

yonun, Başkanlığa göndermiş olduğu şekilde 
okutmuş bulunuyorum. 

Madde üzerinde konuşmalar yeterli 'görül
müştür. Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ge
çici 11 nci madde olarak teklif ©dilen madde, 
reddedilmiştir. 

Komisyon diğer (tasarı metninde yazılı olan 
asıl 11 nci maddeyi henüz Başkanlığa veremi
yorsunuz. Veremediğinize göre yürürlük mad
delerini de şu 'anda muameleye koymak müm
kün olmuyor, teknik yönden. O »sebeple yarınki 
birleşimde yetişebilirse memnuniyet duyarız, 
lütfedip getirebilirseniz yarınki birleşime bıra
kıyorum, bu kanunun bir tek maddesini ve di
ğer iki yürürlük maddesini. 

4. — Toprak ve Tarım reformu öntedbirler 
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İç
işleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plan 
komisyonlarından 3 er üye seçilerek kurulan 55 
No. lu Geçici Komisyon raporu (T/609) (S. Sa
yısı : 513) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün
kü birleşimde müzakeresine başlamış bulundu
ğumuz Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler 
kanunu tasarısı ve 55 numaralı Geçici Komis
yon raporu üzerindeki müzakereye devam edi
yoruz. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Kubi-
lây imer konuşmasına devam etmek istemişti. 
Müddet hitama erdiği için bugüne devamı erte
lenmişti. Buyurunuz Sayın imer. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Muh
terem Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Dün burada görüşülmekte olan tasarı husu
sunda ıserdettiğimiz Demokratik Parti Grubu 
olarak, mütalâalarımızın devamını arz edeceğim 

(1) 513 S. Saydı hasmayazı 113 ncü Birle
şim tutanağı sonuna eklidir. 
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hususlar dairesinde sizlerin 'bilgisine sunmaya 
çalışacağım. 

Dün yine burada arz etmiş olduğum gibi, 
mevzu ve mesele tarafımızdan/ müzakerelerin 
uzaması yönü ve istikameti içerisinde değil ama 
kanunun ehemmiyeti ve vüsati noktası nazarı 
itibara 'alınmak suretiyle dile getirilecektir. Dün 
yine burada ifade etmiş olduğumuz gibi getiri
len toprak reformu öntedbirleri tasarısı içinde 
'bulunan ve halihazırda 81 numaralı Komisyon
da görüşülmekte olan tasarı içerisinde de yer 
alan bir kooperatifler ve bir de (toprak ve ta
rım müsteşarlığı mevzuu ve meselesi vardır ki, 
bunlar üzerinde ehemmiyetle durulması gerek
tiğine işaret etmiştim. O husustaki görüşlerimi 
arz etmeden evvel sizlere, toprak reformuyla il
gili olarak ibir meseleyi ortaya koymak mec
buriyetini hissediyorum. 

Bu toprak reformu mevzuunda birçok siya
sî yatırımlar yapılmış ve bu toprak reformu
nun çıkmaması ile toprak ağalarının bundan is-
tifade edeceği veyahut getirilen teklifler, ilk 
Erim ve ikinci Erim Hükümetleri zamanında 
kanunlaşmazsa, bundan büyük toprak sahiple
rinin, yani onların getirdiği şekilde kanunlaş
mazsa büyük toprak sahiplerinin istifade edece
ği gibi birtakım hususlar ileriye sürülmüş, bu 
mevzuda herhangi bir itirazı olana, toprak ağa
sından yana gibi lâflar komisyon müzakereleri 
sırasında yerli yersiz sarf edilmiştir. Fakat bu
rada o komisyon müzakereleri sırasında da söy
lediğimiz gibi, zararlı olan, aslında büyük top
rak sahipleri değil, tam tersine küçük toprak 
sahipleridir, bu ciheti arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Batı Anadolu'da j 
malûm, arazi ve hatta Akdeniz (bölgesinde da
ha değerlidir, yağmuru, iklim itibariyle. Güney -
Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise bu, 
verimlilik nispeti, oralara nispetle elbette da
ha düşük durumdadır. Bu bakımdan kıymet 
noktasında Batı - Anadolu'dakilerin kıymeti, 
Güney - Doğudakilere nispetle daha fazladır ve 
bugün ileriye sürülen, halledilmesi zannederim 
yerinde olacaktır, 743 veyahut 700 küsur köyün 
birtakım şahıslara aidolduğu meselesinin dışın
da, mevzu ve meseleyi mütalâa etmek lâzım
dır. 

Elbette bir köy veya birkaç köy bir şahsın 
malı, mülkü olarak mütalâa edilemez, özel mül
kiyetin olduğu, onun dışında Devletin mülkiye-
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tinin bulunduğu, Devletin hâkimiyetinin bulun
duğu yerlerde şahısların Ortaçağlardaki gibi 
bir Feodalite düzeni içerisinde olmaları şekli bu
günkü modern 'hukukumuzda ve Anayasada ter-
vicedilecsk bir husus değildir. 

Batıda 5 000 dekarlık, Doğuda, Güney - Doğu-
de yine 5 000 dekarlık araziyi alalım. Batıda 
bunun ibir dekarına, bir dönümüne 4 000 lira, 
Güney - Doğuda 500 lira gibi bir fiyat, yani sekiz
de biri 'gibi bir fiyat düşüşü takdir edelim. Bu 
takdirde Batıdakinin kıymeti 5 000 dekar, 4 000 
liradan 20 000 000 lira edecek ve bu 20 yılda 
eşit taksitlerle her Ter milyon lira almak ve 
yüzde 6 faizlerini de buna eklerseniz, bu 200 
küsur milyon civarında bir rakama baliğ ola
caktır zamanla. Bunun İbir zararı olmayacaktır 
ve bu 20 milyon tutarındaki arazisini herhangi 
bir kimseye vermek istese, satacak müşteri bu
lamayacaktır. Ama Devlet Ibunu aldığı takdirde 
hem de her sene 1 000 000 gibi paranın alış de
ğeri düşse de bu parayı, en azından bu kamu
laştırma, Toprak reformu sebebiyle, alma duru
muna geçecektir. 

Güneydoğu'da aynı mevzuu 40 000 dekar içi
ne aldığımızda, -orada daha büyük arazi parça
ları var, malûm köyleri içerisine alıyor, deni
yor- '500 liradan olsa yine aynı şekilde 20 000 000 
Ira edecek. Yins bu da, Batıdaki 5 000 dekara 
saihi'bolanla aynı durum içerisinde parasını al
maya devam edecektir. 

Ama düşünün; tabanı, tavanı kıraç oluşuna 
bölgesine göre değişmek şartıyle, bilfarz bir yer
de 500 dekarlık ibir norm uygulama durumunda
sınız, elinde 1 000 dekar arazisi olanın 500 de
karını kamulaştırdığınızda, kendisine 500 de
karlık yer kalacak. Batıdaki 4 000 lira hesabı 
da ele alınsa, Doğudaki 500 lira hesabı da alın
sa, bu ayrı ayrı şahısların eline geçecek miktar 
ayda 5 000 - 1 090 lira arasında değişen ve se
nede 10 000 Tira arasında değişen bir miktar 
olacak. Bunun diğer şekillerini, verimsizleri de 
nazarı itibare alırsanız, böylece küçük toprak 
sahiplerinin 20 yılda 20 eşit taksitle alacakları 
miktar, gerek toprakları ve gsrekse toprakları
nın kıymgti bakımından daha düşük olacak ve 
esas zarar da bunlar olacak. Veriml'ı işletmeye 
ds sahibolsalar, bu taban ve tavanı mecburi 
olarak koyduğunuza göre, bu durum doğacak. 
Ama öbür tarafta elinde büyük toprağı olan, 
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elbette ki istediğiniz kadar kıymetini vergi de
ğeri de, gerçek değeri de yapsanız, bu gerçek de
ğerini vergi değeri olarak göstermese dahi, yi
ne diğerinden çok daha kârlı bir durum içeri
sine gelecektir. 

Bu bakımdan, «Toprak Reformundan isti
fade edecek olan küçük arazi sahipleridir» di
yenlerin sözlerine, şu verdiğim kısa misal her 
halde gayet açık ve rahat bir cevaptır. Bu öl
çüler içerisinde burada bizim üzerinde ısrarla 
durduğumuz keyfiyet, çok büyük arazi sahibi 
olmamakla beraber, yeterli işletmelere sahibo-
lanların büyük zarar görecekleridir. Kaldı ki, 
dün yine burada izah ettiğimiz veçhile; nasıl 
ki, büyük bir fabrika kurulduğunda Devlete 
vergisiyle, diğer taraftan ekonomik yönden 
vatandaşa intikali yönünden, sanayi yönünden 
nasıl memlekete, millete ve Devlete büyük kat
kıda bulunuyorsa, büyük arazilerin de aynı şe
kilde katkıda bulunabileni olabilir. Eğer bun
da bir ölçü; bir taban, tavan meselesi mevzuu
nu getirebilirsek, yarın toprak için olan bu mev
zuun ileride sanayi müesseselerine kaymayaca
ğını kim temin edebilir? «100 000 OOO'luk fabri
kaya hayır, 5 000 OOO'luk fabrikaya evet» de
mek suretiyle bir kamulaştırmaya gidilmeyece
ğinin teminatını bugünden ^im hangi şartlar 
altında ve nasıl verebilir? 

Biz onun için diyoruz ki, Devletin zenginli
ği, miletin ve vatandaşın zenginliği iledir. Biz 
onun için diyoruz ki, serbest teşebbüsün ve hür 
ekonominin yanındayız ve mülkiyete saygılıyız. 
Bu hesabı, bu ölçüler içerisinde ele almak gere
kecektir. 

Diğer taraftan, bir ortakçılık ve yarıcılık 
meselesi vardır. Köylerde ortakçılık ve yarıcı
lıkla arazisini işletenlerin ekseriyeti nahiye, 
bucak dediğimiz merkezlere veya kaza merke
zine, elindeki arazinin yarısını nadas ettiği tak
dirde, öyle 5 nüfuslu köylü ailesi filan bizde 
zor bulunur, en aşağı nüfusu 7 - 8'dir. Bu nüfu
su geçindiremediğl için kasabada veya kaza 
merkezinde berberlik veya bakkallık yaparak, 
bizatihi arazisinin başında bulunmayan, fakat 
ortakçılık-ve yarıcılık suretiyle arazisini işle
tenler aslında küçük toprak sahipleridir ve 
toprakları kendilerine gerçek geliri, geçimleri 
için yetecek geliri temin etmediği için, ikinci 
bir geçim yolunu da bu suretle bulmak tarafına 
gitmişler; böylelikle hem kendileri, hem de or

takçılık ve yarıcılık ettikleri insanlar da bun
dan istifade eder duruma gelmişlerdir. Bu du
rum içerisinde meseleyi bu şekil altında ele al-
mayıpta; «efendim, bizzat toprağı işlemeyene 
toprağı bırakmayacağız» gibi stratejide, önted-
birlerde ve tarım ve toprak reformu tasarısın
da hükümler getirmeğe kalkarsanız bundan za-
rardide olacaklar, milyonlarca ve milyonlarca 
olan arazi sahibi küçük toprak sahipleri olacak
tır. Bu arada büyük toprak sahibi denilenlerin 
miktarının, diğer çiftçiye nazaran yüzde 2'ye 
bile zor varan bir miktarı teşkil ettiğini de he
pimiz rahatlıkla bilmekteyiz. Diğer taraftan, 
ülkemizdeki nüfus artış miktarı da nazarı iti-
bare alınırsa, -yüzde itibariyle- bunun dünya 
ölçüsündeki yüksekliği açıkça belli olduğu gi
bi, bu artışın daha ziyade büyük gelişmiş yer
lerde, şehir merkezlerinde değil, köylerde ve 
fukara muhitlerde, işçi muhitlerinde olduğunu 
da nazarı itibare alırsanız, bu mevzuda en çok 
zararın kimler tarafından görüleceği de meyda
na çıkacaktır. 

Dün, kooperatifler mevzuunu dile getirmiş 
ve bu hususta açıklama yapacağımı belirtmiş
tim. Nitekim öntedbirler tasarısı içerisinde ta
rım ve toprak reformu kooperatifleri kurulaca
ğı belirtilmişti. Diğer taraftan, parti olarak ay
rı ayrı iki kanunun değil, müştereken ikisinin 
bir arada ele alınabileceği tezi içerisindeyiz. Bu 
bakımdan gerek öntedbirler tasarısının, gerek
se halihazırda 81 Numaralı Komisyonda görü
şülmekte olan Tarım ve Toprak Reformu kanun 
tasarısının, ikisinin bir arada mütalaa edilmesi 
gerekçesi içerisinde, size bir hususu bütün çıp
laklığı ile ortaya koyacağım. 

•Getirilen Toprak ve Tarım Reformu kanun 
tasarısının, toprak ve tarım reformları koope
ratifleri diye 7 nci bölümde «Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatifi» matlaJbı ile 70 nci madde
sinin hükmünü okuyorum: 

«Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde 
aile işletmelerinin tek başlarına yapamayacağı 
veya birlikte yapılmasında fayda bulunan iş
leri yapmak; Üretimin artırılmasını ve değer
lendirilmesini sağlamak; toprak ve tarım refor
munun gerçekleştirilmesine yardımcı olmak 
amacıyle; Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı, 1163 sayılı kanuna ve aşağıda yazılı hüküm
lere göre toprak ve tarım reformu kooperatifle
rinin kurulmasını sağlar.» 
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Böylece kooperatiflerin kendilerini demok
ratik bir tarz içerisinde idare etmeyecekleri ve 
bunların müsteşarlığa bağlı olarak idare edile
cekleri açıklıkla ortaya çıkmaktadır. 

71 nci maddesinde aynen şunlar var: 
«Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin 

görevleri: 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri

nin; 
a) Ortaklarının ihtiyaçları olan her türlü 

üretim, araç ve gereçlerini sağlamak, 
b) Ortaklarının tek başlarına yapamadıkla

rı veya birlikte yapılmasında fayda bulunan iş 
ve hizmetleri yapmak, 

c) Ortakların ürünlerinin doğrudan doğ
ruya veya işlenerek pazarlanmasını sağlamak, 

d) Ortakların ürünlerinıi işlemek için tesis
ler kurmak, 

e) Ortakların kredi ihtiyaçlarını karşıla
mak ve bu kredilerin yerinde kullanılmasını sağ
lamak ve denetlemek, 

f) Ortaklarına tarımsal makina hizmetleri 
sağlamak, 

g) Ortakların tarımsal üretimin düzenlen
mesinde verimin artırılmasına yardımcı olmak, 

h) Ortakların tüketim mallan ihtiyacını gi
dermek, 

i) Köy el sanatlarını ve küçük sanatları öğ
retmek ve gerçekleştirmek, 

j) İlgili kuruluşla birlikte hazırlanacak bir 
tarımsal yayın programı içerisinde modern ta
rım tekniğinin uygulaması konusunda ortakla
rın eğitimini sağlamak, 

k) Ortaklarını kooperatifçilik yönünden 
eğitmek, 

1) Ortakların su kaynaklarından ve elektrik 
enerjisinden yararlanmasını sağlamak ve düzen
lemek, 

m) Arazi ıslahı, toprak muhafaza ve tarım
sal sulama hizmetleri yapmak, 

n) Mera, yaylak ve kışlakların bakım ve 
ıslahını sağlamak, 

o) Ortakların konut ve tarımsal yapılanma 
ıslahına yardımcı olmak, 

p) Kooperatiflerin özel mülkiyetindeki ve
ya kiraladıklaTi arazilerde her türlü tarımsal 
faaliyette bulunmak ve kavaklık, okaliptüslük 
ve diğer ağaçların yetiştiriciliğini yapmak göre
vidir» i 
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Şimdi burada memlekette iki başlı, hatta üç 
başlı bir toprak mevzuatı çıkıyor: Bir tarafta 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
topraklar, diğer tarafta vatandaşın mülkiyeti 
altında bulunan topraklar, bir de kooperatifin, 
özel mülkiyetinde olan topraklar. Bir defa top
rak sistemi bölünüyor, açık. Kooperatiflerin 
özel mülkiyetindeki veya kiraladıkları araziler
de, mülk edinmek ve kiralamak hakları da koo
peratiflere veriliyor. 

Burada görülüyor ki, gerek kamulaştırma 
mevzuu ile ilgili olanlar, gerekse bunu takiben 
altyapı ve onu takiben üstyapı mevzularında 
kooperatifler, kooperatif ortaklarını denetlemek 
ve onların hareketlerine her türlü veçheyi vere
bilmek selâJhiyetleriyle teçhiz edilmişlerdir. 

«Birleşme: 72 nci maddede -
Toprak ve Tarım reformu bölgelerinde ta

rım satış, tarım kredi kooperatifleri ile tarımla 
ilgili diğer kooperatifler 1163 sayılı kanunun 84 
ncü maddesindeki birleşme suretiyle dağılma 
esasları göztinünde bulundurularak bu kanu
nun 85 nci maddesindeki yönetmelikte belirti
lecek esaslar dahilinde toprak ve tarım reformu 
kooperatifleriyle birleştirilirler.» 

Muhterem milletvekilleri, sayın Başkan, 
Bu tarım ve toprak reformu kooperatifleri

nin kurulması mevzuunda tarım satış - tarım 
kredi kooperatiflerinin, TÜRK - tŞ'e bağlı sen
dika başkanının, çok arzu ederdim M, geçtiğimiz 
hafta içerisinde Perşembe günji tarım ve toprak 
reformu tasarısı 81 Numaralı Komisyonda gö
rüşülürken, orta yere koyduğu hususlar neler
dir, bunlara dikkat edilsin, bunlar bilinebilsin. 
Bunların dışında, muvaffak olmuş bulunan bu 
kooperatifler orta yerden kaldırıldığı gibi, daha 
derin hükümler de gelmektedir. 

Şimdi, son kanunda bu kooperatifle ilgili 
olan hükmü okuyacağım; 

«Ortak olma : 
Madde 73. — Toprak dağıtımından veya top

lulaştırma işleminden yararlanan çiftçiler, o 
bölgede kurulmuş veya kurulacak olan toprak 
ve tarım reformu kooperatiflerine ortak olmak 
zorundadırlar» 

ikinci fıkrası var : 
«Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki di

ğer çiftçiler de bu kooperatiflere ortak olabilir-
leı.» 
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Tarım ve toprak reformu öntedbirlerinde; 50 
dönümlük, 20 dönümlük arazilerin rezerv du
rumda, diğerlerine devretmeden kaldırıldığı bir 
ortamda ve dün yine burada izah ettiğim gibi al
tı ayda üç ayda bir kanunların değiştiği bir du
rumda, acaba toprak ve tarım reformu bölgele
rinin dışında hangileri kalabilecek? Bunu düşün
mek lâzım, bir. 

Diğeri de; bölgeye değil, bütün bir ülkeye 
tarım ve toprak reformu mevzuu getirildiğine 
göre, bunlar bir müddet dışarıda kalacak, so
nunda omlar da tarım ve toprak reformu koope
ratiflerinin bünyesi içerisine girmek durumunda 
olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; dün burada söyle
diğim ve şu okuduğum hükümlerle kesinlik ka
zanan duruma göre, toprak üstündeki gerek 
mülkiyet bakımından tasarruf, gerekse teknik 
ve tarımsal yönden yapılacak faaliyetler, gerek
se bunları almak, satmak, yetiştirmek gilbi hu
suslar tamamiyle kooperatifler idaresine (bıra
kılmış ve bu kooperatiflerin idaresi de doğru
dan doğruya «Tarım ve Toprak Reformu Müs
teşarlığı» diye bir müsteşarlık kurularak ona 
bağlanmış olmakla; o da Başbakanlığa bağlı 
bulunmak itibariyle orta yerde, vatandaşın 
elinde arazisinin çıplak mülkiyetinin dışında bir 
hakkı ve hukuku kalmadı denilemese bile, Çok 
büyük miktarda zedelenecek ve belki de daha 
ileride, dediğim gilbi, daha diğer hükümlerle bu 
tamamen orta yerden kaldırılabilecek bir du
rum ihdas olunabilecektir. 

Sistem olarak açıkça beyan ve ifade edelim 
ki, böyle bir kooperatif düzen ve sistemi, sos
yalist düzenlerde ve daha açığını söyleyelim; 
demirperde gerisindeki ülkelerde mevcut «Kol-
hozlar» denilen bir nevi kooperatiflerin dışında 
hiç bir düzende görülmüş değildir. Vatandaşı 
zorla, toprağına sahibolma durumundan çıkarıp, 
bunun üzerindeki tasarruf yetkisini, mülkiyet 
ve teknik yönünden Devlet kontrolü altına al
manın başka bir mana ve ifade taşıyabileceği 
yolunda herhangi bir şekilde düşünüş, ancak 
meVzu ve meseleyi taviz yoluna götürmek veya 
yumuşatarak sunmak demektir. Bunun açıklık
la bilinmesinde fayda vardır kanaati içerisinde
yiz. 

Diğer taraftan, kooperatifler ve diğer mev
zularda ihtisas bakanlıkları; Tarım Bakanlığı, 
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Köy işleri Bakanlığı gibi bakanlıkların olması
na rağmen, bir tarım ve toprak reformu müste
şarlığının tesisi de yine demokratik ülkelerde, 
Iberal hür ekonomi içerisinde, hatta karma eko
nomi ülkeleri içerisinde rastlanabilecek durum 
ve tutumu içerisinde taşımayan bir niteliktedir. 
Bu da yine bir dikta, sol dikta sistemi içerisinde 
yer alabilecek, emsalleri ancak oralarda görüle
bilecek bir kuruluş durumundadır. Bu bakım
dan böyle bir müsteşarlığın tesisi de lüzumlu 
olmayacaktır kanaati ve düşüncesi içerisinde
yim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Biz, dün yine bir vesile ile burada söyledi

ğim gibi, kapalı kapı arkalarında başka türlü, 
komisyonlarda başka türlü, Parlamentoda baş
ka türlü, vatandaş önünde başka türlü konuşma 
gibi bir itiyat içerisinde olmadığımız için gö
rüş, kanaat ve düşüncelerimizi parti programı
mıza ve tüzüğümüze uygun olarak her yerde 
aynı şekil ve aynı şartlar altında ifade etmek 
durumundayız. Bu bakımdan burada meselele
ri olanca açıklığıyle ve parti görüşü olarak or
ta yere koymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu tasarı, gerçi Erim Hükümetleri ^zamanın

da iki defa Komisyona getirilmiş ve oradan çık
mıştır; ama hükümetlerin devamlılığı içerisin
de Melen Hükümeti de bunu kabul etmiş ve ge
tirmiştir. Nitekim, toprak reformu mevzuunda 
basılı olarak parlamanterlere dağıtılan ve «Yüce 
Meclisin Değerli Üyeleri» diye başlayan kısım
da şöyle deniliyor : 

«Bir taraftan sosyal adalet ilkeleri, diğer 
taraftan da verimlilik esasları ğÖ2fönünde tutula
rak hazırlanmış bulunan toprak ve tarım re
formu kanun tasarısı Yüce Meclise sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Yurt gerçekleri gözönünde tutularak hazır
lanmış olan tasarının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki görüşmeleri sonunda en iyi şekil
de kanunlaşacağından eminiz.» 

Bir tasarı olarak o hazırlanıp getiriliyor ve 
onun içindeki bir takım hükümler, öntedbirler 
tasarısındaki hükümlerle çelişki durumunda, bu
nu orada ifade ediyoruz ve edeceğiz, öbür taraf
ta, biz bu Hükümet Programına karşı tarım ve 
toprak reformu mevzuunda ne demişiz, onu da. 
arz edelim, 
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«Sayın Milletvekilleri, 
Türk tarımında sosyal adalet ilkeleri ışığında 

verimi artırıcı ve genel iktisadî politikamızın 
şartlarına uygun bir tarım ve toprak reformu
nun gereğine inanıyoruz.» 

Bu, Melen Hükümetinin burada programı 
görüşülürken parti görüşümüz. 

«Bunun teşkilâtlanmasıyla, sulanmasıyla, 
tohumuyla, gübresiyle, yeni işletme usulleriyle 
birlikte ve Ortak Pazar standartlarıyla bağda
şır bir ıslâhat olması gereklidir. 

Tapulu mülkiyeti ve veraset hukukunu zede
leyici, konuyu sadece toprak taksimi açısından 
ele alan bilim dışı zihniyetin Türk tarımının 
sorunlarını çözeceğine inanmıyoruz.» 

Dünden beri yaptığım konuşmaların, şura
da Melen Hükümeti Programı görüşülürken de 
aynı ölçüler içerisinde ele alındığının ispatını 
vermek bakımından, size bu hususta daiha önce 
Grubumuz adına yapılan konuşmadaki parçayı 
(nakletmiş bulunmaktayım. 

Bu arada şunu da belirtmek mecburiyetinde
yiz ki, muhterem milletvekilleri, ilk gelen ön-
tedbirler tasarısı Komisyonda görüşüldüğü sı
rada açıkça belirlenmiştir ki, daha evvel Tür
kiye işçi Partisi diye kapatılan bir partinin 
mensuplarının daha önce bu Meclise 12.'5.1966 
tarihinde sunmuş oldukları, Cemal Hakkı Se
lek ve 4 arkadaşının teklifleriyle getirilen ön-
tedbirler tasarısı ile ilk Erim Hükümeti önted-
birler 'aşarisi arasında hiç bir farklılık olma
dığı dokümanlarıyla orta yere o zamanlar ko
nulmuş bulunmakta idi ve hatta Geçici Ko
misyon Başkanlığı, bu, T.İ.P. mensupları tara
fından hazırlanan tasarıyı bastırarak o zaman
ki Komisyon üyelerine dağıtmış bulunmakta 
idi. 

Yine dün size buradan okuduğum «pazarla
ma Kurumları kanunu tasarısı» diye bir tasarı 
var. Burada, vatandaşın değil, kooperatifler, 
diğer türlü ürünlerinin hanlgisini ne miktarda 
yetiştireceği, nereye, kime ne fiyatla satacağını 
dahi Devlet nizamı içerisinde tedbirlere sokan 
ve hür teşebbüs, hür ekonomiyle, özel teşebbüs
le bağdaşmayan bir tasarının da mevcudiyetini 
söylemiştim. Ve şimdi, tekraren Hükümete aynı. 
şeyi soruyorum. 

Toprak reformu stratejisi, kararnamesi ve o 
kararname ile beraber midirler, değil midirler? 
Dün burada onun maddelerini ortaya açıkça | 

koyduk. Bunun, daha evvel tenkidini .yap tığımız 
şekilde, Türkiye'yi tanıarniyle sol vs hatta aşırı 
sol istikamete götürebileceği noktasında strateji 
mevzuunda şüphelerimizi izhar etmiş bulunmak
ta idik. Bu Hükümetin o'stratejiye aynen bağlı 
olup olmadığını soruyoruz, bir. 

ikincisi; o zaman öntedbirier meselesi Ko
misyonda görüşülürken; bu, dün burada arz et
miş olduğum pazarlama kanun tasarısının hazır
lanıp hazırlanmadığı yolundaki sualimize o za
manki sorumlu bakanlar, böyle bir hazırlığın 
mevcudolduğunu ikrar ve ifade etmişlerdi. Bu
günkü Hükümet, bu şekil altında, bu tarz altın
da bulunan böyle bir tasarıya yine sahip çıkıp 
Meclislerimize getirecek midir? Bu ciheti de sor
mak ve öğrenmek istiyoruz. Bunu bildikten sonra 
elbette arz edeceğimiz hususlar ona göre olacak
tır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Burada Anayasanın çeşitli maddelerine, 36, 

37, 38, 52 nci maddelerine açıkça aykırı olduğu
nu ifade ve beyan eylediğimiz bu tasarı mevzu
unda, kanunlaşma durumu mevcudolsa dahi - bu
rada tekrarında ve ifadesinde lüzum görüyo
ruz - Anayasa Mahkemesine müracaat hakkımı
zın, kanunların Anayasaya uygun olmadan çı
karılamayacağı noktası etrafında mevcudoldu
ğunu da burada bir daha ifade etmek isterim. 

Diğer taraftan, 4753 sayılı Kanunun tatbi
katının hangi şekil altında, 1946'dan beri Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun tatbik edile-
geldiğini ve ne nispette muvaffakiyete erişebil
diğini nazarı itibara almadan oradaki hükümle
rin daha ağırlarını getirmek suretiyle, bu mem
leketin sosyal yapısına uygun olmayan bir Ön
tedbirier tasarısı, gerek Hükümet tarafından ge
tirilmiş, gerekse Komisyonun yaptığı değişiklik
ler de mühim bazı değişiklikler yapılmış olma
sına rağmen aynı şekil ve şartı taşımakta oîmuş-
tuı\ 

içerisine girmiş bulunduğumuz ve geçiş dö
nemine önümüzdeki yıl içerisinde gireceğimiz 
Ortak Pazar ülkeleriyle Tarım ve Toprak Re
formu mevzuunda getirilen tedbirlerle hangi 
şartlar altında - 20 sene sonra bütün gümrük 
duvarları da kalkacağına göre, - bizim birlikte 
iktisadî ve ticarî münasebetler yapabileceğimiz, 
tarım mevzuunda bunlarla başa çıkabilecek bir 
duruma gelebileceğimizin de hesabedilmesi elbet
te gereklidir, Dün söylediğim gibi, ütopik ve 
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ideolojik durumlarla getirilen hükümler gerçe
ği yansıtmayacaktır ve tatbik kabiliyeti olmayan 
kanunlar asla tatbik imkânını bulamayacaktır. 
Finanse imkânlarını getiremediğiniz, sosyal ya
pıya uyduramadığınız, memleket gerçeklerine, 
toprak ve teknik ihtiyaçları halamından salih 
olabilecek hükümleri ihtiva etmeyen bir kanu
nun getirilip, siyasî yönden bir reform tasarısı 
çıkarıldı diye çıkarılmış olması bir mana teşkil 
etmeyecektir. Bu yönüyle de işte biz diyoruz ki, 
halihazırda Komisyonda görüşülmekte olan ta
san ile bu tasarının bir arada mütalâa edilmesi 
gereklidir. Ve bunun için diyoruz ki, çiçeği sak
sıda, toprağı saksıda gören bir zihniyetle Top
rak ve Tarım Reformu yapılamaz. Toprağı ve 
vatandaşı bilmeyen, Türk vatandaşının sosyal 
yapısını tanımayan bir zihniyetle ideolojik ve 
ütopik bir düşünüşle bu memlekette bir Toprak 
ve Tarım Reformu mevzuu ele alınamaz, ama 
alınabilecek olanlar nelerdir denildiğinde, bunu 
sözlerimin sonunda getirmiş ve bağlamış olaca
ğım. 

Diğer taraftan, kanunların devamlılık unsu
ru taşıması ve birtakım palyatif tedbirlerle, ge
çici tedbirlerle hükümler getirmemesi lâzımdır. 
Bu olduğu takdirde, kanunlar ve muayyen za
man için belki tatbik kabiliyeti görür gibi olur, 
ama sonunda bunun tamamıyle aksi netice ver
diği de açıkça bilinir. 

Nitekim bu memlekette 12 Mart öncesi bir
takım hadiselerin 12 Martın doğumuna sebebol-
duğu ve o zamanki palyatif tedbirlerin 12 Mar
tın doğumuna engel olamadığı açık ve aşikâr
dır. O halde, birtakım köklü tedbirlerin alınma
dığı, birtakım köklü tedbirlerin düşünülmediği 
ve bunların sosyal yapıya uymadığı ölçüde bu 
tedbirlerin geçerli olacağını iddia etmek yersİ2 
bir düşünce ve iddia olmaktan öteye geçemeye
cektir. 

Biz burada; şu veya bu şahıs, şu veya bunu 
söyleyecek, şu veya bu teşekkül bunun üzerinde 
şöyle veya böyle düşünecek diye değil, Türk 
Milletinin, Türk ülkesinin ve Türk Devletinin 
yüksek menfaatlerini nazarı itibare almak ve bu 
memleketin 3/4 nüfusunu teşkil eden, çiftçilikle 
iştigal eden köylünün haklarının ve menfaatleri
nin, bu suretle de Devletin menfaatinin korun
ması zaviyesinden durumu ele almaktayız. 

Komisyonun getirdiği tasarıyı ele alacak 
olursak, 3 ncü maddede 20 Temmuz 1961 tarihi 

Toprak Reformu uygulaması bakımından gerek 
Hükümet tasarısında, gerekse Komisyonun de-
ğiştirisinde kabul edilmiş durumdadır. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan, tümü üzerinde mi müzakere yapıyoruz, 
yoksa maddeler üzerinde mi? 

BAŞKAN — Tümü üzerinde. Tabiî tümü üze
rinde olunca o öntedbirlerin ihtiva ettiği bü
tün unsurları konuşmak imkânı olabiliyor, onu 
kısıtlayamıyoruz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) 
— Sayın Başkan, arkadaşımızın sorusuna çok 
yerinde vermiş olduğunuz cevaba teşekkür ede
rim. 

Bugüne kadar muhtelif zamanlarda muhtelif 
mevzularda grubu adına sözcülük yapmış bir ar
kadaşınızın Parlamentonun Tüzük ahkâmı içe
risinde konuşmalarına devam ettiğini ve bun
lar içerisinde kalmaya çalıştığını hepinizin ve 
bilhassa bu mevzuda tereddüde düşen arkadaşı
mızın bilmiş olmasını temenni ve arzu ederim. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Siz 
Komisyondaki Toprak Reformu tasarısını da 
konuşuyorsunuz. 

MUSTAFA KUBtLAY İMER (Devamla) — 
Söyledim; biz parti olarak şu veya bu şahsı mem
nun etmek için konuşmuyoruz. İsteyen parti ve
ya isteyen şahıs istediği düşünce içerisinde olur. 
Sık sık tekrarlanan ve bir yatırım haline ge
tirilen seçimlere gidildiğinde vatandaş kimlerin 
doğru, kimlerin yanlış söylediğini bu Meclis za-
bıtlarmdaM konuşmalarla görecek ve komisyon
larda ayrı, Mecliste ayrı, vatandaş önünde ayrı 
konuşanları çok iyi teşhis etmek imkânını Mec
lis zabıtlarıyle de bulmak imkânına erişecektir. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — En 
idealist parti siz varsınız; seçim görmemiş Tür
kiye'nin tek partifi... 

BAŞKAN — Sayın Oktay rica ediyorum, si
ze ait bir şey söylemediler, umumî olarak konu
şuyorlar. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Umumî olarak konuşuyorum. 

BAŞKAN — Tamam Sayın tmer. Siz şu Top
rak Reformu öntedbirler kanun tasarısı üzerin
deki mütalâanıza devam edin. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Hay hay Sayın Başkan. 

Yalnız bir hususu istitraden arz edeyim; se
çim göreni 13, biz ise 41 üyeliyiz o kadar... 
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BAŞKAN — Tamam efendim. Onlar önted
birler kanun tasarısının dışındaki hadiseler. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Biz 
de 45 kişiydik... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Bir makable teşmil müessesesi alınmıştır. 
20 Temmuz 1961 tarihinden itibaren yürürlük 
meselesi ele almıyor. Biz bir makable teşmil 
mevzuunun, ancak hakkında hüküm tatbik edi
lenin lehine olabilecek zaman düşünülebilece
ğini, böyle bir durum olmadığı takdirde, birta
kım yapılan tasarrufların makable teşmil edil
mesiyle bizatihi hukukun yıkıldığı kanaati içe
risindeyiz. Çünkü, vatandaş bulunduğu devre
de mevcut kanun hükümlerine göre bir tasarruf
ta bulunmuş, bir harekette bulunmuş. Bu suç 
değilse veya bu tasarrufla birtakım haklar elde 
etmişse, 10 sene sonra, 15 sene sonra bunu çıka
racağınız bir kanunla elinden alma durumunda 
olur veya onu bir cezaya tabi tutarsanız, bu, 
Devletin devamlılığıyle, hukukun devamlılığıyle 
ve bir insanın yaşadığı devredeki Devletin hu
kuk nizamına bağlılığıyle bağdaşır bir sistem 
ve düşünüş değildir. Bunu, evvelce de öntedbir-
ler tasarısı görüşülürken bu mevzu etrafında 
serd ettiğimiz gibi, burada da aynen serd etmek
teyiz ve biz hukuk devletinde hukuk nizamının 
yıkılmamasmın taraftarıyız, onun için konuşuyo
ruz. 

Diğer taraftan, 6 ncı maddede 30 dekara ka
dar arazinin devredilemeyeceği hükmü getiril
miş ve vatandaş arazisi üzerinde tasaruf yapa
maz, denmiş. Yarın bunun ne olacağı belli de
ğil. Bir Emlâk Vergisi kanunu tasarısı çıka
cak; bir tarafta bölgeler itibariyle tatbikat baş
ladı diye, bunun sonucu alınıncaya kadar vatan
daş elinden toprağını çıkaramayacak, öbür ta
raftan da bu elindeki toprağın vergisini ödeme 
mecburiyetinde olacak. Malını satıp bir başka
sına devretme durumuna, hakkına sahip olama
yacak. işte orta yerde kanunların birbirleriyle 
koordinasyon durumu ve işte getirilen tasarının 
feci durumu. 

Öbür taraftan madde 7'de, muayyen şartlar
la ifraz ve taksimin geçersizliğine ait hükümler 
getirilmekte. 

9 ncu maddede, Tapulama Kanunundaki 100 
dekarlık miktar 20 dekara indirilmektedir. Va
tandaşın kazandığı haklar, zilyetliğe dayanarak 

mülkiyet iktisabı mevzuu gibi haklar bu şartlar 
altında indirilmektedir. Böylelikle bir - iki se
ne evvel çıkmış bir kanunun dki sene sonra tam 
tersi ikinci bir kanun daha getiriliyor ki, ka
nunların sık sık değiştiğinin en yakın misâline 
de bunu verebiliriz. 

öbür taraftan, bildirim meselesi 4 aya bağ
lanmıştır. 

Şunu da söyleyeyim muhterem arkadaşlar; 
11 nci ve 12 nci madde bu bildirim ve bildirimin 
şekliyle ilgilidir. Bu da bugün tek parti ve tek 
şef sistemine giden dikta idarelerinin dahi terk 
ettiği bürokrasi sistemini hortlatmaktadır, bü
rokratik bir şekil getirmektedir. Bugün birtakım 
gazete sütunlarında, birtakım ilmî sözlerde; bu 
memlekette şu kadar okuyan, şu kadar okuma
yan vardır, deriz. Sadece okumanın bile bir bil
gi seviyesini, münevverliği orta yere dökmeye
ceği ve her şeyi bilmeyeceği orta yerdedir, öbür 
tarafta bu durumda olan, ekseriyetinin bu du
rumda olduğunu iddia ettiğimiz vatandaşa bil
dirim. mükellefiyeti yükleriz ve bunu resmî mer
cilere verme durumu ile karşı karşıya biralarız. 
Sonunda da bu hususta ihmali görülenlere ve
yahut bu hususta şu veya bu şekilde yanlış ha
reket edenlere yine öntedbirler tasarısıyle bir
takım cezaî hükümler getiririz. Yarın bir baş
ka tasârıyle yine diğer cezaî hükümler getiririz. 
Getirmeyiz denilirse hiç kabul etmeyeceğim. 
Çünkü 10 sene geriye giden hükümleri getiren 
bir Hükümet düşünüşü, sistemi, hukuku, bir hu
kuk nizamı bugünkü mevzuu, yarın için de de
ğiştirici bir şeyi elbette ki getirme durumunda, 
olabilecektir, çıkabilecektir. 

Bu bakımdan, bir kere hukuka bağlılık sar
sılmıştır. Nitekim bunu bir hukuk profesörü; 
Toprak Reformu öntedbirler tasarısı görüşülür
ken Almanya'daki bir Aanayasa Mahkemesi ka
rarından bahsetmiştir ki, bu mevzu ile katiyen 
ilgili değildir, ondan bahsetmiş ve bir istisna 
olsun, eğer bu istisna olmaz da devamlı bir va
sıf haline gelirse; teraziyi elinde bulunduran
lar, aynen bu tabiri kullanmıştır, burada basılı 
olan görüşmelerde mevcuttur, teraziyi elinden 
kaçırırsa Devlet düzeni, hukuka bağlılık ve hu
kuk nizamı diye bir şey orta yerde kalmaz, de
miştir. Ama orada dahi bu meselede esas pren
sibi kabul etme durumunda olmuştur. Şunu söy
leyeyim, tabirim mazur görülsün, hırsızlık on 
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para ile, bilmem sununla başlar, denir. Evvelâ 
bir mevzuda istisnaya gitmeye başladınız mı bu
nun yolu açılmış demektir. Mesele prensipte
dir. Prensipler, eğer marnlıyorsa, eğer muay
yen fikirlere bağlanılıyorsa bunlarda verilecek 
tavizlerle herhalde yürütülemez. Tavizin de so
nu yoktur. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekille
ri; 

Buraya kadar gerek umumî manadaki, ge
rekse tasarının getirdiği hükümler muvacehe
sindeki tenkitlerimizi açıklıkla ortaya koyduk. 
(Sözlerimin başında arz etmiş olduğum gibi, bu
nun hal çarelerini de elbetteki orta yere koy
mak lâzımdır ve lüzumludur. Biz, «Bunlar iyi 
değilse, bunlar kötüyse ya ne iyidir» şeklinde
ki sualin de çok haklı bir sual olacağı ve bu
nun cevabının da verilmesi lâzımgeleceği ka
naatindeyiz. 

O halde, getirilecek olan bu Toprak ve Ta
rım Reformu mevzuu, dün de ifade ettiğim gi
bi, Tarım ve Toprak Reformu adı altında ve 
toprak mevzuu tarıma bağlı olmak şartıyle ve 
Tbu şekilde ayrı ayrı değil, bir arada, bir tasarı 
halinde getirilmelidir. 

Diğsr taraftan, yurdumuzun değişik iklim 
ve toprak şartlarına sahip olması, çeşitli üstün 
vasıflı ürün yetiştirmemizi mümkün kılmakta
dır. Millî gelirimiz ve dış ticarette tarım ürün
lerinin işgal ettiği yer ekonomimizde tarımın 
önemini gösterir. Onun için tarımı önplana alı
yoruz. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğu çiftçidir ve 
geçimini toprağa bağlamıştır. Bunların hayat 
seviyesinin yükselmesi ve artan nüfusun beslen
mesi birim alandan alman ürün miktarının art
masına ve kalitesinin yükselmesine bağlıdır. 
Yoksa, birtakım itibarî taban ve tavan miktar
larının belirtilerek; eldeki düzenli, yeterli işlet
melerin özel teşebbüs ve hür ekonomi esasları 
içerisindeki düşünüşe aykırı olarak, mülkiyete 
el atarak yapılmasına imkân yoktur. 

Parti olarak düşüncemiz; ziraî potansiyeli
mizi harekete geçirip, millî ekonomimize yeni 
malî güçler katmadan, sınaî gelişmemizi isteni
len ölçüde hızlandırmanın ve milletçe özlemini 
çektiğimiz seviyeye ulaştırmanın güç olduğuna 
inanmaktır. Bu inanış içerisinde birim alandan 
azamî.verim ve gelir sağlamayı, elde edilen ürü

nü muhafaza, işleme ve pazarlamaya tabi tuta
rak en iyi şekilde değerlendirmeyi, tarım sek
töründe çalışanları arzulanan ekonomik ve sos
yal imkânlara kavuşturmayı tarım politikası 
olarak benimsemekteyiz ve demekteyiz ki, ka
nunlar kazuistik metotla birtakım hadiselere 
ve şekillere tatbik için değil, esneklik taşıyan 
hükümlerle getirilmeli ve geleceğe matuf ted
birleri içerisinde muhtevi bulunmalıdır. Memle
ketimiz tarımını teknik ve teknolojik icaplara 
uygun bir seviyeye çıkartabilmek ve tarım geli
rini artırabilmek için, ilmin ışığı altında gerek
li tedbirlerin alınmasını, başka bir ifade ile ge
niş manada bir tarım reformu yapılmasını zo
runlu bulmaktayız, 

Kabul ettiğimiz tarım reformu; gübreleme, 
sulama, tohumluk, damızlık, ziraî mücadele, zi
raî makinala/şma gibi üretimi artırıcı teknik 
tedbirler ile, ziraî bünyenin işletmeleri ekono
mik ve yeter gelirli hale getirerek ıslahı, çiftçi
nin teşkilâtlandırılması, pazarlama, ürünü kıy
metlendirme ve değerine satma, kredi, ziraî öğ
retim ve eğitim, standart çeşitlerin yetiştiril
mesi ve buna benzer tarım mevzuatı, teşkilâtı, 
her türlü müessesesi sistemi ve usulleriyle ilgi
lidir. Memleketimizin arazi varlığı ve su havza
ları esas alınarak, bitki paterni ve arazi kullan
ma kabiliyeti ölçülerine göre düzenlenecek zi-
aat, orman çayır ve mera arazisiyle, ziraate el
verişli olmayan arazilerin tabiî sınırları tespit 
edilmelidir. 

Biz, bir Tarım ve Toprak Reformu getirir
ken sadece toprak dağıtma müessesesi değil, 
merayı da içine alan, ormanı da içine alan bü
tün bunları kavrayaıbilen, bunlara ait geleceğe 
*dair hükümler getiren ve diğer gelecek kanun 
hükümleriyle koordine halde bir kanunun ted
vinine inanmaktayız. 

Toprak Reformu mevzuuna gelince : 
Topraksız ve yeter toprağı olmayan köylü

nün toprak sahibi kılınmasını lüzumlu görmek
teyiz. Fakat, ziraat arazimiz ne şekilde hesapla
nırsa hesaplansın, bugünkü çiftçi ve köylü nü
fusuna yetecek ölçüde değildir. Gerçek şudur 
ki, tarım sektöründeki nüfus miktarı bu sektö
rün istihdam miktarlarının çok üstündedir. Ara
ziye, gittikçe şiddetlenen bir nüfus baskısı var
dır. Bu sektördeki nüfus fazlalığı arazinin mü
temadiyen küçülmesine, dolayısıyla verimin düş-
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meşine sebebolmaktadır. Araziyi nazara aldı
ğımız kadar finansmanını da nazarı itibara al
mamız lâzımdır dediğimin ve bunun kamulaş
tırma, altyapı ve üstyapı bakımından ele alın
masının zarureti vardır dediğimin gerçeği bu
rada meydana çıkıyor. 

Mülkiyet hakkına sadık, temel insan hakla
rına dayanan rejimin samimî taraftarı ve koru
yucusu bir parti olarak; mülkiyetin muhafazası, 
devri, intikali ve devamı şartlarını ortadan kal
dırmadan, toprak sahipleriyle topraksızları, ki
racılar ve az topraklılar arasındaki münasebet
leri Anayasa sınırları içerisinde düzenleyecek, 
özel teşebbüsü engellemeyecek ve düzenli işlet
melere dokunmayacak bir toprak reformuna ta
raftarız; bunun tahakkukuna çalışmak görevle
rimiz arasındadır, ilk merhalede Devlete ait 
araziden Devlet hizmetleri için lüzumlu bulunan 
miktarlar ayrılarak artan kısmın topraksız ve 
az topraklı çiftçiye dağıtılmasının taraftarıyız. 
İnanıyoruz ki, davayı halletmenin esas çaresi 
gerçekçi ve ilme saygılı bir zihniyetle fazla nü
fusu diğer sektörlere kaydırmanın imkânlarını 
aramak ve hazırlamaktır. 

Dün bir vesile ile burada yaptığımız konuş
ma sırasında muhterem Başkan elbette ikaz va
zifesi içerisinde kişisel görüşlerimizle burada 
parti sözcülüğü mevzuunun ayrı ayrı olduğu 
noktasını söylemiş ve biz de bu mevzudaki gö
rüşümüzü arz etmiştik. 

Şimdi burada kendilerinin o ikazı anından 
evvel, o ikazı anında ve ondan sonraki söyledik
lerimizin burada deminden beri okumakta oldu
ğum hususların kendi partimizin, D. P. nin ta
rım ve toprak reformu politikasının tamamen ve 
metnen aynı olduğunu arz etmek isterim. 

Bu şartlar altında, burada ifade ettiğimiz 
hususların hangi ölçülere bağlı olduğunu ve Ko
misyonlarda olsun, Meclis Umumî Heyetinde ol
sun; Komisyonlarda üye sıfatiyle parti grupla
rının kuvvet oranlarına göre verdikleri üyeler
den birisi olarak, bir parti mensubu üye olarak 
oralarda konuştuğumuzun nasıl aynısı mevcut
sa, burada da yine parti sözcüsü içerisinde ko
nuştuklarımız hep aynı olmaktadır ve aynı ola
rak kalacaktır. Bunu, dün ve bugünkü devam 
eden müzakerelerin ışığı altında ve söylediğimiz 
sözlerin her zaman için her yerde ve her vakit 
aynen tekrarında hiçbir sakınca görmediğimizi, 

parti düşünüşü olarak kendimize prensip ittihaz 
ettiğimiz noktası etrafında sizleri tenvir için 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın imer, bu noktaya hiç gir-
meseydiniz; ben dünkü konuşmamda: «Parti 
sözcüsü olarak konuştuğunuz zaman kişisel gö
rüşleri beyan etmeniz gerekmez» dedim. Bir mil
letvekili her konuşmasında her an, her zaman 
da parti görüşünü savunur bir edaya girmez. O 
noktai nazar için söylemiştim. Bu noktaya gir
menize hiç lüzum yok, parti sözcüsü parti adı
na konuşur, icabeder bir partili milletvekili 
şahsen kendi fikirlerini ileri sürer; bunun ayrı 
ayrı plasmanları var. Onu demek istedim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, ben dün sizin söylemiş olduğunuz 
ve sonunda ikimizin de karşılıklı; sizin Riyaset 
makamını işgal eden bir sayın zat olarak, benim 
de bir parlamenter olarak ve bir grup sözcüsü 
olarak aramızda bu mevzuda bir anlaşmazlık 
kalmayan bir durum mevcuttu. Burada bu mev-
j*udan bahsedişimin sebebi, bizim dünkü durum 
ve tutumunuzu tekrar dile getirip bir tarizde 
bulunmak değil, mevzuumuzu komisyonlarda ve 
burada hangi açılar altında ele aldığımızı belirt
mek içindi. Bir hususu daha arz edeyim, ön-
tedbirler tasarısının 55 numaralı Komisyonda 
Birinci ve ikinci Erim hükümetleri zamanında
ki görüşülmesi sırasında da Komisyon üyesiy
dim, halihazırda tarım ve toprak reformunu 
görüşmekte olan komisyonda yine üyeyim ve 
parti gruplarının kuvvet oranları içerisindeki 
alman üyeleri durumuna göre üye durumunda
yım ve burada da oralardaki yapmış olduğum 
konuşmanın devamını parti sözcüsü olarak yaj>-
ma durumundayım. Biz bir düşünüş ve kanaat 
ölçüsü içerisinde mademki bir parti adına ko
nuşma durumundayız, komisyonlardaki görüş
lerimiz ile Meclis Umumî Heyetindeki görüşleri
mizin parti noktasından, partiyi ilzam eden fi
kirleri hiçbir zaman aşmayacağı ve taşmayacağı 
ve onların diğer tarafta nasılsa burada öyle ola
cağı ve yarın millet önünde de aynı şekilde ifa
de edileceğini burada millet kürsüsünde ritap 
ettiğimizi, sadece parlementerlere değil, bütün 
bir Türk milletine ve hattâ dünyaya hitap etti
ğimizi bilen ve bunu anlayan bir insan sıfatiyle 
bu meseleyi burada onun için dile getirmiş bu
lunmaktayım. 
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Muhterem milletvekilleri, bunların dışında 
tarım teşkilâtının ıslahı, tarım araştırmalarının 
ilmî ölçüler içinde yapılması, tohumluk, fidan ve 
fide mevzuu, gübre-ve gübreleme altyapı, üsyapı 
mevzulariyle ilgilidir. Ziraî makinalaşma, ziraî 
mücadele, sulama, toprak muhafazası, hayvan
cılık, tarım kredisi gibi mevzuların da yine bu
rada biraz evvel arzına çalıştığım tarım ve top
rak politikası içerisinde ele alınması ve getirilen 
taşanların bu çeşit hükümleri muhtevi olması 
düşünüşü içerisindeyiz. 

^TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bunlar bir 
gerçek. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Getirilen bir tasarı ile şayet memleketteki mera 
mevzuu katiyetle ele alınmamış, ise, otlaklı, ça
yırlı. yerler katiyetle ele alınmamış ise, eğer bu 
memlekette köylünün sahiboldıığu tahsisli veya 
tahsizsis meralar mevzuu ele alınmamış ise, 
eğer bu memlekette vatandaşın sahibolduğu 
mülkiyet meselesi bu yönlerden ele alınmamış 
ise, eğer bu memlekette hayvan mevzuu, 
nun meracıîığa dayalı olduğu gerçeği kabul edil
memiş ve getirilen tasarı hükmüyle bu tasarı ve 
yukai'da'M tasarı ile meracılık ve hayvancılık ya
rın iğin tehlikeye düşmüş, bu memleket, bugün 
içerisinde bulunduğumuz et sıkıntısının yarın 
çok daha fazlasına muhatap olabilecek durumda 
ise, bunu orta yerden kaldıracak hükümleri ge
tiren bir tasarıyı getirmemiş isek, elbette biz bu 
tasarının karşısına çıkacağız ve diyeceğiz ki, siz 
tasarımızda vatandaşın mülkiyetini elinden alan, 
mülkiyet üzerindeki tasarrufunu elinden alan, 
makable şümulü olan hükümler getiren bir tasa
rı ile karşımıza çıkacağınıza, vatandaşın Ortak 
Pazar içerisindeki durumunu da nazarı itibara 
almak suretiyle, gelişen ve gelişmesi lâzımgeien 
bir ülke olmamız sıfatıyle yarınki gelişimini de 
nazarı itibare alacak birtakım hükümlerle kar
şımıza gelin ve bu hükümler içerisinde bir tasa
rı kanunlaşma durumu içerisine gelsin. 

Nitekim bu mevzuda; daha evvelki 55 numa
ralı Komisyona Yüce Meclis tarafından sevk 
edilmiş olmakla beraber, o Komisyondan tekrar 
81 numaralı Komisyona aktarılmış bir Tarım ve 
Toprak Reformu teklifi mevcuttur. Bunun üze
rinde çeşitli şekillerde durulabilir. Onu getiren 
arkadaş, benim burada görüştüğüm gibi, par
timizin Tarım ve Toprak Reformu mevzuunda
ki görüşlerine sahip bir insan olduğuna göre, bu 
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• görüş ve kanaatler istikameti içerisinde bir tek
lif getirmiştir. Malum, parlamenterler kanun 
teklifi getirebilir, Hükümetler tasarı getirir, bir 
de daha evvel burada görüşmesi yapılan mevzu
da, aflar mevzuunda Dilekçe Karma Komisyo
nunun af mevzuunda kanun teklifi getirme hak-

, ki vardır. Bunlar belirlidir. Grupların bu hak
kı yoktur. Diyoruz ki biz, biraz evvel mevzuu 
onun için izah ettim, komisyonlarda ne söylüyor
sak burada aynı şeyi söylüyoruz, diyoruz ve 
yaptığımız teklifler, yaptığımız konuşmalar her 
yerde, her şekilde aynı istikamettedir. Bu ba
kımdan, gerek umumî hatlarıyle burada izahını 
yaptığım hususlarla belirlenen ve gerekse hali
hazırda daha evvelki Komisyonda bir arada gö
rüşülememiş olan bu defaki Komisyonda Hükü
met tasarısıyle ve bir diğer teklifle beraber gö
rüşülme durumu içerisinde bulunan ve bir ön ve 
son tedbir diye ayırım yapmadan, tarımı öne 
almak suretiyle Anayasanın 52 nci maddesine 
riayetkar bir tutum içerisinde, toprağı buna bağ
lı tutmak suretiyle ilmin verilerine, düzenli işlet
me esaslarına, geçerli işletme esaslarına, verim
li işletme esaslarına, birim başına azamî gelir 
esaslarına, hür teşebbüse ve özel mülkiyete say
gılı ve hür ekonomiye taraftar bir Tarım ve Top
rak Reformunun hangi şartlarla getirilip görü
şülebileceği kanaatini serdetmiş bulunmaktayız. 

Bu mülâhazalar içerisinde yine görüşlerimiz
de ısrar etmekte ve ayrı ayrı bir öntedbirler ve 
bir diğer tasarı metninin görüşülmesinin yerin
de vo doğru olmayacağını, bu memlekette bu 
mevzuda zaten artmış bulunan ve değişik hü-

« kümler içerisinde bulunan toprak mevzuatının 
I yeniden bir çıkmaz içine sokulacağı kanaatini 

muhafaza ediyoruz ve diyoruz ki, tek bir mev
zuda, tek bir kanun tasarısı altında kanun yap
ma tekniğine uygun olarak, biraz evvelki izah 
etmiş olduğum hususları da içine alarak, 
bir tarım ve Toprak Reformu Kanunu çıka
rılsın ve bu çıkarılırken birtakım siyasî tercih
lerle reform kanunu çıkarıldı düşünüşü ve ka
naati içerisinde değil, ucuz düşünüşler ve siyasî 
düşünüşler, siyasî yatırımlar içerisinde değil 
ama, memleket gerçeklerini, millet menfaatleri
ni, bundan sonrası için de; nasıl bu millet bun
dan evvel varsa, bundan sonra da var olacaksa, 
nasıl bu Devlet bundan evvel varsa bundan son
ra da var olacaksa bu imkânları da içerisine 

I alan bir tasarının getirilip görüşülmesini istiyo-
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ruz. Ve üzerinde bu kadar hassasiyetle durduğu
muz, bu kadar hassasiyetle söylediğimiz sözler 
her halde burada Meclisi işgal sadedi içerisinde 
değildir. Burada biz bir meseleyi, sözlerimin ba
şında dün söylediğim gibi uzatmak kasdı içeri
sinde getirmiş değiliz. Biz, meselenin genişli
ği ne kadarsa, ehemmiyeti ne kadarsa o ölçü içe
risinde konuşmuş bulunmaktayız. Konuşulma
mış taraf kalmasın. Dün nitekim buradaki ko
nuşmadan sonra görüştüğüm birtakım arkadaş
lar, «Biz bu tasarının bu şekilde hükümleri ih
tiva ettiğini bilmiyorduk.» diye bana açıkça ifa
de ve beyan etmişlerdir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — öğrettin, öğ
rettin... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Evet, komisyonlar ihtisas komisyonu durumun
da oldukları için, milletvekilleri her mevzua her 
an için ıttıla kesbedemeyeceklerinden, Meclisler
de bunların görüşülmesi yapılmaktadır ve bu gö
rüşmeler milletvekillerini daha çok irşad etme 
durumunda olmaktadır. Bunun için ihtisas ko
misyonları teşkil edilmektedir. Sebebi ne? Bu
radaki görüşülenler aksettirilmediği takdirde, 
tamamı tetkik edilemediği takdirde veyahut 
mevzu, uğraştığı branş o olmadığı takdirde bir 
milletvekili neye göre elini kaldıracaktır? 

Muhterem arkadaşlarım, koyu bir parti taas
subu içerisinde, partim bu yolda karar aldı diye, 
doğru, haklı ve Türk Milletinin, memleketin 
menfaatine olmayan bir mevzuda, bir milletve
kili olarak, burada yemin etmiş bir milletvekili 
olarak, el kaldırmaya imkân var rnıdır? Yoktur. 

O halde, evvelemirde burada bir mevzu ve 
meseleyi bilmeden, partime mensup 50 arkadaş 
elini kaldırdı diye 51 nci olarak diğer arkadaşın 
da el kaldırmasına bilmeden imkân var mıdır? 
O halde mesele, mevzuu burada açıklığa kavuş
turmak ve belirtmektir. Bizim yapmak istediği
miz de budur. Ama dün yine burada ifade et
tiğim gibi, burada bundan evvel konuşulan mev
zuda belki daha fazla, 100'e varan milletvekili 
arkadaşımız olduğu halde, dünkünden bugün da
ha az, 15 milletvekili arkadaşımız belki ya var, 
ya yoktur. Ama burada, bu memleketin 3/4'ünü 
teşkil eden köylünün, 27, 28 milyon çiftçinin 
gelecekteki akıbetini orta yere koyacak bir ta
sarı görüşülmektedir. Eğer bunu birtakım Mec
lis konuşmalarının, kısa görüşülmesi gibi kısır 

düşünüşler içerisinde, kısarak ve bilmeden çıka-
racaksak, o zaman hiç görüşmeye lüzum yok, ta
san metni bazan komisyonun gerekçesi dahi 
okunmadan dağıtıldığı için bundan vazgeçile
rek - ki bu mevzuda öyle olmamıştır - kanun ta
sarıları geçiyor. 

BAŞKAN — Sizi dikkatle dinliyoruz. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Onun gibi tasarı geçirelim. 
BAŞKAN — Sizi çok dikkatle dinliyorlar 

efendim. Sizi dikkatle dinliyoruz diyorum. Ya
ni «Mecliste az üye var» falan gibi lâflar söyle
diniz de... Bilmiyorum. Çok da uzun konuştu
ğunuz için bazı arkadaşlar dışarıdadır. Buyu
run devam edin. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Muhterem Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Biz burada bir parlamenter olarak ve bir par
ti mensubu olarak görevimizi yerine getirmek
teyiz. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Ben, bir memleket gerçeğini orta yere koymuş 
bulunmaktayım. Burada bütün milletvekilleri 
de hazır olabilir; biraz evvel dediğiniz gibi, dik
katle değil dikkatsizlikle de dinleyebilirler. Bu 
bizi ilgilendirmez. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Biz, burada daha evvel ifade ettiğim gibi, millet 
kürsüsünden millete de hitabetmekteyiz, sadece 
sıralarda oturan parlamenterlere değil. Elbette 
onlara ama, her halde millete hitabetmekte oldu
ğumuzu bilmekteyiz ve idrak etmekteyiz ve ko
nuşmalarımızı da bu ölçüler içerisinde yapmak
tayız. 

Buradaki konuşmalarımız, yine sözlerimin 
arasında açıkça ifade ve beyan ettiğim gibi, bu
rada bir türlü, yarın vatandaşın önüne gittiği
mizde başka türlü konuşacak değiliz. Yine söy
lediğim gibi, Komisyonda başka türlü konuşup, 
buraya gelip başka türlü de konuşmuş değiliz. 

Bu ölçüler içerisinde getirilen Toprak ve Ta
rım Reformu öntedbirleri tasarısının, bir kanu» 
metni içerisinde ikisinin, yani tarım ve toprak 
reformunun bir kanun metni içerisinde yer al
maması gerekçesi ile bir, 

izah ettiğimiz veçhile Anayasa'ya açıkça ay
kırı olan hükümleri ile iki, 
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Bu memleketin gerek ülke olarak toprakla
rının, gerek ikliminin, gerek bu milletin içtimaî 
yönden düşünüş, inanış ve ihtiyaçlarına cevap 
veremeyeceği için, 

Diğer taraftan, ilmin ve tekniğin icabettir -
diği hususları da yerine getiremeyecek durumda 
bulunduğu için, burada görüşülmekte olan Top
rak ve Tarım Reformu öntedbirieri tasarısının 
komisyonda karşısında olduğumuz gibi, burada 
da karşısında olduğumuzu ve bu öntedbirler ta
sarısına muhalif bulunduğumuzu D. P. Grubu 
olarak arz eder, Muhterem Başkana ve sayın 
milletvekillerine parti grubum adına en derin 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, Hüseyin Ab-
bas yerine. Tamam mı efendim? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan. 
ÂDİL TUEAN (Uşak) — Millet Meclisinin 

Sayın Başkan ve sayın üyeleri; 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanun 

tasarısının tümü üzerinde kişisel görüşlerimi 
açıklamak için huzurunuza geldim. Hepinize 
saygılarımı sunarım. 

D. P. Grubu Sözcüsü Sayın Kubilay imer'in 
uzun konuşmasından çıkardığım sonuç şu oldu: 
Hiç kimseden toprak almayalım; fakat herkese 
toprak verelim. Sayın D. P. Sözcüsü bu sihirli 
değneği icadetmiş ise, kendilerini tebrik edece
ğim ve sözlerime de bu şekilde başlayacağım. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün Türkiye'de tarıma ayrılmış ekili ve 

dikili toprak 27 743 000 hektardır. 3 514 000 
çiftçi ailesi nafakasını bu topraklardan çıkar
maktadır. Tarım toprağı, vatan yüzeyinin % 35'i, 
tarım işçisi genel nüfusun % 67'sidir. Her iki 
rakam, tarımın ve onunla uğraşanların büyük 
önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

Başka bir örnek daha görelim. 

1970 yılma göre, ulusal gelirin % 30,8'i ta
rım sektöründen gelmiştir. Bu oran diğer sek
törden sanayide % 18,4 ticarette % 8,6; inşa
atta % 8,6; ulaştırmada % 7,8; hizmette % 5,5' 
tir. Aynı yılda toplam ihracatımızın % 72'si 
tarım ürünlerinden yapılmıştır. Bu rakamlar, 
ekonomik yapısı itibariyle Türkiye'nin halen 
tam bir tarım ülkesi olduğunu gösterir. Gelirin 
en yükseğini, nüfusun en çoğunu ilgilendiren bu 

alanda şu rakamlar dikkat eskicidir, düşündürü
cüdür. 

Çiftçi ailesinin % 75'i toprağın % 29'una, 
% 25'i de % 71'ine sahiptir. Ortalama aile başı
na birinci grupta 30 dönüm, ikinci grupta 2 230 
dönüm düşer. Bu ise, toprağın ve gelirinin be
lirli kişilerde toplandığını gösterir. 

Değerli arkadaşlarım, toprak sınırlı bir ser
mayedir. Buna rağmen, Türkiye'de her çiftçiye 
en az 79 dönüm düşecek genişliktedir. Hele çift
çi ailesinin % 64'üne kıraçta 400 dönüm, her yıl 
ekilebilen toprakta 150 dönüm, buğdayda 30 
dönüm toprak verilebilecek ve onları insan onu
runa yaraşır bir yaşama düzeyine ulaştıracak 
durumdadır. 

Fakat, çiftçi ailesinin % 75'i toprağın % 29' 
una; % 25'inin de % 71'ine sahibolduğu gerçe
ği toprak dağılımındaki dengesizliğin en açık 
delilidir. Şimdi de bunun nedenleri üzerinde kı
saca duralım. 

Bilindiği üzere Osmanlı Devletinde ilk top
rak rejimi Orhan Gazi zamanında Tımar Ka
nunu ile düzenlenmiştir. İslâm hukukumda hâ
kim olan «mülk Allahmdır» ayeti ve «mülk de
ğerlendirenlere aittir» hadisi, Tımar sisteminde 
de esas alınmıştır. Bu rejim, Selçukluların mül
kiyet usullerinden faydalanmak suretiyle, za
manla daha da geliştirilmiştir. 

Kanunî Sultan ıSüleyman devri, her alanda 
olduğu gibi toprak düzeninde de en parlak, en 
verimli devirdir. Osmanlı Ordusu bir ülkeyi ele 
geçirince, ilk iş olarak yazıcı memurlar gider, 
beldenin topraklarını bir aileyi geçindirecek 
şekilde yeni baştan parsellere ayırırdı. Bu par
seller, bir çift öküzün sürebileceği 80, 150 dö
nümlük küçük çiftlik niteliğinde olurdu. Ayrı
ca, bağ ve bahçelik de verilirdi. 

Bir çiftlik, tapu vergisini ödeyen bir aile 
'başkanının üzerine yazılır, aile başkanı ve va
risleri de süresiz kullanma hakkına sahip bulu
nurlardı. Çiftlik sahibi, o toprağı bizzat ve de
vamlı işletmek, başkasına devretmemek zorun
da idi. Böylece, ölü toprak kalmamış olurdu. 
Başkasına devir işlemi, Devletin rızası ve ala
cak olanın tapu vergisini ödemesi ile gerçekle
şirdi. Aile başkanı öldüğü zaman, çiftlik, tapu
lu mülk gibi, fakat yine kullanma hakkı ile er
kek çocuklara miras kalırdı. Burada amaç, top
rağın parçalanmasını önlemekti. Erkek çocuğu 

- 102 -



M. Meclisi B : 114 27 . 6 . 1972 O : 1 

olmayan ailelerin çiftlikleri, vergisini ödemek 
şartı ile kıza, o da yoksa aynı köyden, öncelikle 
topraksızlara veya az topraklılara verilirdi. 

Tapusu Devlete, kullanma hakkı çiftçiye ait 
olan bu topraklar, yarıcılık veya kiracılık esa
sına göre işletilirdi. Devlet de aynî veya nak
dî olarak aldığı bu vergileri kamunun hizme
tinde kullanırdı. Bu küçük çiftliklerin 50 ilâ 
200 tanesi bir köyü, 3 ilâ 5 köy bir timarı, 5 ilâ 
10 timar bir zeameti, bir eyaletin içinde bulu
nan zeametler de has'ı meydana getirirlerdi. 
Bunların başında g'örevli ve Devlete karşı so
rumlu olan birer yönetici bulunurdu. Bu yöne
ticiler, askerlikte yararlık gösterenler arasın
dan atanırdı. 

Osmanlı Devletinde bu toprak düzeni aşağı -
yukarı 200 yıl en verimli şekilde devam etti; 
fakat Kanunî devrinin sonlarına doğru tımar, 
zeamet, has örgütü sarayın aşırı masraflarını 
karşılayan birer vergi makinası ve yemlik du
rumuna getirildi, örgütün yöneticileri, memur
ları halkı soymaya ve her fırsatta toprakları, 
işletenlerden alıp kendi adlarına veya adamları
na devretmeye başladılar. 

18 nci Yüzyılda Tımar Kanununu ve uygu
lamasını tamamen dejenere olmuş görüyoruz. 
1856 tarihinde çıkan Arazi Kanunu ile de Tı
mar, Zeamet ve Has başları son çapulculuğunu 
yapmış, ellerinde bulunan toprakların tapuları
nı adlarına kaydettirmişlerdir. 

îş'te Türkiye'de toprak dağılımı dengesizli
ği bu şekilde başlamış oldu. Ondan sonra sık 
sık tekrarlanan ve yenilgilerle sonuçlanan uzun 
savaş yılları başladı. Askere alman, cepheye 
gönderilen genel olarak fakir halk çocukları 
idi. Buna karşılık, bedel veren, medreseden ica
zet alan, başka köy veya kentten evlenen aske
re alınmıyor, işinin başında kalıyordu. Askere 
gidip yıllarca dönemeyen delikanlının, geride 
kalan eşi, yaşlı ana ve babası için perişan bir 

dönem başlıyordu. Elinde ne varsa sıkıştıkça sa
tıyor, sattıkça sıkışıyordu. Elinden çıkardığı 
malı ve mülkü ise, çok ucuz fiyatlarla ağa, eş
raf, bürokrat üçlüsünün eline geçiyordu. Kanı
mızca dağılım dengesizliğinin ikinci bir nedeni 
de budur. 

Kazanç dağılımındaki ölçüsüzlükleri de bir 
başka neden kabul edersek, büyük çoğunluğun 
topraksız oluş gerekçesi meydana çıkar. 

(Saygı değer milletvekilleri, 
Yukarıda kısaca arz ettiğim istatistikî ra

kamlar ve tarihî gerçekler, Türkiye'de Toprak 
Reformunun ne kadar zorunlu olduğunu göste
rir. Ülkemizde bu zorunluluk zaman zaman du
yulmuş, bazı çalışmalar yapılmış ise de, büyük 
soruna temel çözümler getirilememiştir. 

12 Mart Muhtırasından sonra tekrar ciddî 
çalışmalar başladı. Bu amaçla Birinci Erim Hü
kümeti reform niteliğinde bir tasarı getirdi; ne 
yazık ki iltifat görmedi. Bugün o tasarıdan ta
mamen ayrı, öntedbirler tasarısı görüşülmeye 
başlandı. Bu konudaki eleştirilerimi maddeler 
geldiği zaman yapacağım. 

önkanı ve yargımı son cümle olarak belir
teyim. 

Tasarı, bu şekli ile kanunlaşırsa tedbir de
ğil tedbirsizlik getirecek, geleceğine de getire
ceğine de ümit bağlamak mümkün olmayacak
tır. 

'Saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
20.00'ye gelmiştir. Günlük çalışma için ayrılmış 
olan vakit dolmuş bulunmaktadır. Bu sebeple 
28 Haziran 1972 Çarşamba günü saat 15.00'de 
toplanacak olan T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sından sonra toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

(Kapanma saati : 20,00) 

t^m<i 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X L — Tekirdağ Milletvelkili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan 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. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve ıbu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesini!! kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 5<8 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 ncu maddesinin 
(jb) bendinin değiştirilmesi hakikında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesfcıe 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 

(X) Açik oya sunulacak isleri gösterir. 

numaralı Geçici Komisyon raporu (1/61H, 
2/659, 2/606) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

X 4. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanım tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan 'komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (<S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek ) (Dağıtma tarihleri 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

X 5. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 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 ile Cumhur-



başkanının geri gönderme tezkeresi ve içişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri -.2.1. 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
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 tarihleri : 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'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. —• içel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tur al ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan •: 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — istanbul Milletvekili Kesit 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 
Eifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (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 kan, kocanın ayrıl
ması halkkmda kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. (Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihten 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka

nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. (Sayılan 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 memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (ıS. Sayılan : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. —- Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 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 sabotaj yapanlann ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları 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 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrare Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan istiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere -Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fisi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Milli Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci e!k) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tünk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayılan : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1 9 7 1 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun töklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ©k) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 



16. —' Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Möbrure 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-
yerrııin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci ma'ddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
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 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 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-
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 

ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .-1972) 

23. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 .1972) 

24. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 403 
sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve"" Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

26. — İstanbul Milletvekili İsmail Arar'm, 
Yasama Meclisleri dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci ve 5 nci madelerine birer 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifinin ı'C. Se
natosunca değiştirilen ve M. Meclisince benim
senmeyen metni hakkında Karma Komisyon ra
poru ile, M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri (M. Meclisi 2/37; C. Senatosu 
2/243) (M. Meclisi S. Sayısı : 627'ye 2 nci ek; 
C. (Senatosu S. ıSayısı : 1118'e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 . 1972) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
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 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nıci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 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 teklifleiri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan 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 l&tanıbul Üyesi Eifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon rapora (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve G57 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — 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 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, Güt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra • Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 

ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'dn 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık «tezkeresi ve Adalet Komisyonu ranoru (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcaiı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
halikında 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) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Aldan 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) 

11. — 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 Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 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) 

12. —• Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorküt Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Koda!'m 



ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan 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) 

15. — 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) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî 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) 

17. — 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 18. — 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) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı ti idaresi 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 20. _ Niğde Milletvekili 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 tc? lifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından §•?- en 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon aporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 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) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güncşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, eilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilkıe kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

26. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 



27. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşınım, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/010) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 11972) (İçtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 28. —- Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan G7 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

29. — Devlet Arşivi eri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

30. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

31. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

32. — 7116 sayılı İmar ve İslam Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madds eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

33. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 34. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

36. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

38. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 39. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

40. — Ruhsatsız tabanca taşıyıp 6326 sa
yılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay ha
pis ve 416.60 TL. para cezasına hükümlü Bekir 
oğlu 1941 doğumlu Ayşe'den olma, Taşova'nın 
Şehli köyü nüfusunda kayıtlı Osman Yüksel 



hakkında Özel Af Kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/669) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1972) 

41. — 171 sayıh Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 42. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkmdırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 44. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 21 . 6 . 1972) 

45. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 21.6.1972) 

36. — Bursa Milletvekili Kasım Önadmı'm, 
151 sayılı Kanunun ek 2 ne i madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

47. — Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/667) (S. 
Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi 24 . 6 . 1972) 





MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 6 2 7 Y © 2 n C İ 6 İ C 

İstanbul Milletvekili İsmail Arar 'm, Yasama Meclisleri Dış Mü
nasebetlerinin Düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 
378 sayılı Kanunun 1 nci ve 5 ne i maddelerine birer fıkra ilâvesi 
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen metni hakkında Karma Komisyon raporu 

ile Karma Komisyon, C. Senatosu ve M. Meclisi metinleri 
(M. Meclisi : «2 nci dönem : 2/565», 2 / 3 7 ; C. Senatosu : 2 /243) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 118 ve 118'e ek) 

Karma Komisyon Raporu 
Millet Meclisi 

Karma Komisyonu 
Esas No: 2/37 
Karar No: 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 

378 sayılı Kamımın bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kamın tekliflinin, Millet Meclisince ka
bul edilmiş bulunan metin üzerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 14 Kasım 1968 günlü 
Birleşimde yapılan değişiklikler üzerinde Millet Meclisinin 2 . 12 . 1968 günlü toplantısında yapı
lan müzakerede, kanun bağlığı ile Millet Meclisince benimsenmediğinden Anayasanın 92 nci madde
sinin 5 nci fıkrası gereğince kanun teklifinin incelenmesi için Karma Komisyon kurulmasına aynı 
oturumda karar verilmiştir. 

Karma Komisyonumuz Başkanlığınızın 20 .12 . 1971 tarih ve 4903 sayılı yazulardyle ilk defa 
olarak toplanmaya çağrılmış ve mezkûr günde ekseriyet bulunmadığı için toplantı yapılamamış
tır. Keza Başkanlığınızın 25 . 12 . 1971 tarih ve 4903 sayılı yazılariyle 27 . 12 . 1971 günü yapıl
ması1 isitenen toplaııtııd'a yine ekseriyet olmadığı için yapılamamıştır. Bu defa Başkanlığınızın 
28 . 12 . 1971 tarih ve 4903 sayılı yazılariyle 28 . 12 . 1971 günü toplanan Komisyonumuz Başkan, 
Sözcü ve Kâtip seçimini yaparak faaliyete başlamıştır. 

Karma Komisyon faaliyete başladığı günden itibaren toplantı için Komisyon Başkanlığınca 5 
defa göreve çağrılmış bunlardan 4 toplantı ekseriyet olmadığı için yapılamamış 7 . 4 . 1972 tarihli 
5 nci toplantıda kanun teklifini müzakere ile karara bağlamıştır. 

Karma Komisyonumuz konuyu incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 
1. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunca eklenmiş olan 8 nci maddeyi kanun metninden çı

kardığı için kanun başlığındaki «ve bir madde eklenmesi» ibaresi gereksiz olacağından başlığın 
Millet Meclisi metninde olduğu gibi bırakılması oybirliği ile kabul edilmiştir. 

2. Cumhuriyet Senatosu değiştirgesinde, adı geçen 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesinden bahsedilmekte olup, bu madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunduğundan 
olmayan maddenin değiştirilmesi bahis konusu olamaz. 

Öte yandan, yapılan değişiklikle işbu maddede ve kanunun 2 nci maddesinde sözü geçen ulus
lararası toplantılarda temsil edilmek açısından Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekilleri ara
sında mevcut olması gereken ve 1961 yılından beri devamlı tatbikatla yerleşmiş bulunan şans eşit
liği ortadan kaldırılmaktadır. Bu bakımlardan Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu metnin ay
nen muhafazasına çoğunlukla karar verilmiştir. 
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3. Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun 4ncü maddeye eklediği son fıkrada söz konusu 

«Müşterek Başkanlık Divanının» hukukan ve resmen Anayasada yer bulmayan bir kurul olarak 
bir kanun 'metninde zikredilmesini uygun görmemiş ve bu «Müşterek Divan» a yönetmelik yap
mak yetkisinin verilmesini de Anayasanın 113 ncü maddesinin sarahatına aykırı görmüştür. Öte yan
dan Cumhuriyet Senatosu metninde yer alan «T. B. M. M. üyelerinin birden fazla dostluk grubu 
yönetim kurulunda görev almayacağı ve dış ülkelere gidecek temsildi heyetlerin dostluk grupları 
yönetim kuruluna hasredilemeyeceği hükümleri tüzüklerde yer alır» şeklindeki hükmü bugünkü 
uygulamada nazara alınarak bugün için ilişki ve hizmetin eşitlik içinde Parlamento üyelerine ya
yılması bakımından uygun bulunarak Karma Komisyonca yeni bir metin hazırlanmasına oybirliğiy
le) karar verilmiştir. 

4. Komisyonumuz metne Cumhuriyet Senatosunca eklenen 8 nci maddeyi önce usul baklanın
dan gereksiz bulmuştur. Çünkü 'böyle bir metin teklifte mevcut değildir. Millet Meclisinde mü
zakere edilmemiştir. Her hangi bir maddenin tabiî bir icabı da değildir. O halde teklif metnine 
eklenmemesi 'gerekirdi. 

Esas bakımından ise; bu madde şu hususları istemektedir. «Dış ülkelerin yasama faaliyetleri 
gelişmelerini izlemek, kanunların yapılış tekniMerini incelemek, yasama organları üyelerinin deva
mı ve çalışmaları hakkında bilgi edinmek üzere Meclisler Başkanlık Divanları, üyelerinden bir veya 
birkaçını dış ülkelere göndermek.» 

Bu madde ile sağlanmak istenen bütün hususlar için çeşitli ve geniş imkânlar vardır. 
Bu konuda o Parlamentoların tutanakları, Parlamentoların çalışmaları üzerinde yazılmış pek 

çok ilmî eserler mevcuttur. 
Ayrıca üyesi olduğumuz Parlamentolararası Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Pazar gibi kuruluş

lara her yıl Parlamentomuzun üyeleri katılmaktadır. Bu kuruluşların bu konuda araştırmaları ve 
yayınlan vardır. 

Bu nedenle getirilen hükmün kabulüne imkân görülmemiştir ve Millet Meclisinde yapılan konuş
maların ışığında 8 nci maddenin madde metninden çıkarılması oybirliğiyle kararlaştınlmıştur. 

5. Komisyonumuz 8 nci maddeyi kanun metninde çukardığı için 9 ncu maddenin numarası 8, 
10 ncu maddenin numarasının ise 9 olarak değiştirilmesini ittifakla kararlaştırmıştır. 

Öncelikle görüşülmesi rioasiyle G-enel Kurulun takdirlerine sunulur. 
Karma Komisyon Başkanı Sözcü 

C. S. Bursa Üyesi İstanbul Milletvekili C. S. Ankara Üye^i C. S. Salmsun Üyesi 
Şeref Kayalar Reşit Ülker Turhan Kapanlı Refet Rendeci 

E'skişöhir Milletvekili Çanaikfeale Milletvekili Bitlis Milletvekili 
S ey fi Öztürk Kemal Bağcıoğlu K. Mümtaz Akı§ık 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 627'ye 2 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağıdaki mad
de eklenmiştir : 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri kurullar üyelikleri 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6020 sayılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 1949 
tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci ve 26 ncı maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi Danış
ma Meclisine ve diğer milletlerarası andlaşmalar uyarınca kurulup bir milletlerarası hukuk tü
zel kişisinin organı niteliğini taşıyan veya taşımayan ve yasama organları üyelerinden kurulan 
milletlerarası 'kurullara katılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, mensuboldukları siyasî 
partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu tarafından aday gösterilirler. Bu adaylar, Cumhuri
yet Senatosu üyeleri iseler Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun; milletvekili İseler Millet Mec
lisi Genel Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Başkanlığınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Her bir siyasî parti grubuna ve siyasî parti grubu mensubu olmayanlara düşen sayı, bunla
rın - boş üyelikler hariç - Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı üye tamsayısı, içindeki 
yüzde oranlarına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık Divanınca tes
pit edilir; siyasî parti gruplarının öncelik haklan her halde saklıdır. Bu sayı ve oranlara, siyasî 
parti grupları ve siyasî parti grubu mensubu olmayanlar, ilânından itibaren üç gün içinde itiraz 
edebilirler. Bu itirazlar, aynı Divan tarafından kesin olarak karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında siyasî parti grupu mensubu olmayan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ayrılmış olan sayının Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle millet
vekilleri arasında bölüşülmesi, Birleşik Toplantıda mevcut siyasî parti grubu mensubu olmayan
lardan Cumhuriyet Senatosu üyesi olanların sayılanının ayrı ayrı Birleşik Toplantıdaki siyasî par
ti grubu mensubu olmayanların toplamına nispet edilmesiyle bulunacak yüzde oranlarının, bunlar 
için ayrılmış sayıya uygulanması suretiyle olur. 

iSiyasî parti grubu mensubu olmayanların seçimi, mensubu oldukları Yasam Meclisinde, o Mec
lisin içtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek üyelikle
ri için de, yukarıdaki fıkralar uyarınca seçim yapılır. Aynı siyasî parti grubuna mensup bir asıl 
üyenin yerini ancak aynı gruba mensup bir yedek üye ve siyasî parti grubu mensubu olmayan 
bir asıl üyenin yerini de ancak aynı vasıftaki bir yedeik üye alabilir; 6 ncı fıkra uyarınca yapılmış 
olan feragatler saklıdır. 

Bir siyasî parti grubunun veya siyasî parti grubu mensubu olmayanların kendilerine düşen 
asıl veya yedek üyeliklerden bir diğer siyasî partigrubu veya siyasî parti grubu mensubu olmayan 
belli bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi lehine, seçim sonuçları kesinleşmeden önce feragat 
etmesi mümkündür. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre bir milletlerarası kurula seçilecek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin yüzde otuzu Cumhuriyet Senatosu üyesi, yüzde yetmişi de milletvekili olur. Bu 
fıkra hükmü, asıl ve yedek üyelikler için ayrı ayrı uygulanır. 

Hangi siyasî partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun ne kadar Cumhuriyet Senatosu 
üyesi ve ne kadar milletvekili aday göstereceği, aday gösterme hakkına sahip siyasî parti grup-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 627'ye 2 nci ek) 



CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri 

KARMA KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Yasama Meclislennin dış münamb etlerinin dil
lenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 

sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 
sayılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 ta-
rühli ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Ma
yıs 1949 tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 
25 nci ve 26 nci maddeleri gereğince, Av
rupa Konseyi Danışma Meclisine ve diğer mil
letlerarası andlaşmalar uyarınca kurulup bir 
milletlerarası hukuk tüzel kişisinin organı ni
teliğini taşıyan veya taşımayan ve yasama 
organları üyelerinden kurulan milletlerarası 
kurullara katılacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, mensulboldukları siyasî parti
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grulbu ta
rafından aday gösterilirler. Bu adaylar Cumhu
riyet Senatosu üyesi iseler, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun; Milletvekili iseler Mil
let Meclisi Genel Kurulunun bilgisine ilgili 
Meclisin Başkanlığınca sunulmakla seçilmiş sa
yılırlar. 

Her fbir siyasî parti grulbuna ve siyasî 
parti grulbu mensubu, olmayanlara düşen sayı, 
bunların - boş üyelikler hariç - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı üye 
tamsayısı, içindeki yüzde oranlarına göre, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlık Divanınca tespit edilir; siyasî parti 
gruplarının öncelik hakları her halde sak
lıdır. Bu sayı ve oranlara, siyasî parti grup
ları ve siyasî parti grubu mensubu olmayanlar, 
ilânından itibaren üç gün içinde itiraz ede
bilirler. Bu itirazlar, aynı Divan tarafından 
kesin olarak karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında siyasî parti grulbu mensubu olma-_ 
yan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
aynlmış olan sayının Cumhuriyet Senatosu 

tyısı : 627'ye 2 nci ek) 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa
yılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarihli 
ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 1949 
taıihli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci ve 26 
nci maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi Da
nışma Meclisine ve diğer milletlerarası andlaş
malar uyarınca kurulup bir milletlerarası hu
kuk tüzel kişisinin organı niteliğini taşıyan ve
ya taşımayan ve yasama organları üyelerinden 
kurulan milletlerarası kurullara katılacak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, (Meclislerde-
ki) mensuboldukları siyasî grupları tarafından 
aday gösterilirler. Bu adaylar, Cumhuriyet Se
natosu üyesi iseler, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun, milletvekili iseler Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Başkan
lığınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Herbir siyasî parti grubuna ve siyasî parti 
grubu mensubu olmayanlara düşen sayı, bunla
rın - boş üyelikler hariç - Meclisler üye tamsa
yısı içindeki yüzde oranlarına göre, Meclisler 
Başkanlık Divanlarıma tespit edilir; siyasî par
ti gruplarının öncelik hakları her halde saklı
dır. Bu sayı ve oranlara, siyasî parti grupları 
ve siyasî parti grubu mensubu olmayanlar, ilâ
nından itibaren üç gün içinde Genel Kurullarda 
itiraz edebilirler. Bu itirazlar Genel Kurul ta
rafından kesin olarak karara bağlanır. 

Siyasî grup mensubu olmayanların seçimi, 
mensubu oldukları Yasama Meclislerinde, O 
Meclisin içtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

Aynı siyasî parti grubuna mensup bir asıl 
üyenin yerini ancak aynı gruba mensup bir ye
dek üye ve siyasî parti grubu mensubu olma
yan bir asıl üyenin yerini de ancak aynı vasıf
taki bir yedek üye alabilir. 

Millet Meclisi (S. 
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(Millet Meclisinin kaibul ettiği metin) 

larınm g'örüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık 
Divanınca tespit edilir, Bu fıkranın uygulanmasında, belli bir asıl üyelik için yedek üyenin 
de asıl üyeyle aynı Yasama Meclisine mensübolması şart değildir; ancak, yukarıdaki fıkranın son 
cümlesi hükmü saklıdır. 

A/ksine hüküm yoksa, bu madde gereğince yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yerler 
derhal doldurulur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 627'ye 2 nci ek) 



(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Yukardaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula katılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Meclislerden eşit sayıda 
seçilir. Dağıtımda tama bölünmenin mümkün 
olmadığı hallerde, artan üyelik Millet Meclisine 
bırakılır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan ser
ler derhal doldurulur. 

•('Kanma Kamölsyoııuını kabul eftltliığii! metili) 

üyeleriyle milletvekilleri arasında bölüşülmesi, 
'Birleşik Toplantıda mevcut siyasî parti grubu 
mensubu olmayanlardan Cumhuriyet Sena
tosu üyesi olanların ve milletvekili olanların 
sayılarının ayrı ayrı Birleşik Toplantıdaki si-
yası parti grubu mensulbu olmayanların top
lamına nispet edilmesiyle bulunacak yüzde 
oranlarının, bunlar için ayrılmış sayıya uy
gulanması suretiyle olur. 

Siyasî parti grubu mensubu olmayanların 
seçdımi, mensubu oldukları Yasama Meclisinde, 
o Meclisin içtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek 
üyelikler için de, yukarıdaki fıkralar uyarın
ca seçim yapılır. Aynı siyasî parti grubuna 
mensup bir asıl üyenin yerini ancak aynı 
gruıba mensup bir yedek üye ve siyasî parti 
grubu mensubu olmayan bir asıl üyenin ye
rini de ancak aynı vasıftaki bir yedek üye 
alabilir; 6 ncı fıkra uyarınca yapılmış olan 
feragatler sakladır. 

!Bir siyasî parti grubunun veya siyasî 
parti grulbu mensulbu olmayanların kendilerine 
düşen asıl veya yedek üyeliklerden bir diğer 
siyasî parti grubu veya siyasî parti grubu men
subu olmayan belli bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi lehine, seçim sonuçlan kesinleş
meden önce feragat etmesi mümkündür. 

Yukarıdaki' fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula seçilecek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin yüzde otuzu 
Cumhuriyet Senatosu üyesi, yüzde yetmişi de 
milletvekili olur. Bu fıkra hükmü, asıl ve 
yedek üyelikler için ayrı ayrı uygulanır. 

Hangi siyasî partinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grubunun ne kadar Cumhuriyet 
ISenatosu üyesi ve ne kadar milletvekili aday 
gösterme hakkına sahip siyasî parti grupları
nın görüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık 
Divanınca tespit edilir. Bu fıkranın uygulan
masında, belli bir asıl üyelik için yedek üye
nin de asıl üyeyle aynı Yasama Meclisine 
mensulbolması şart değildir; ancak, yukarı
daki fıkranın son cümlesi hükmü saklıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 627'ye 2 inci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

«Bir Parlamentolararası birlik için grup tüz'iğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarınca, Hükümetin görüşü alındıktan sonra, araların
da anlaşarak ve - varsa - Parlamentolararası birliğin anatüzüğüne uygun olarak yapılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri tarafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim kurul
larınca ve dış ülkelere gidecek temsilci heyetle inde, değişik siyasî eğilim sahibi üyelerin adaletli 
bir şekilde yer almasını sağlayacak hükümler, tüzüklerine konulur. 

Parlamentolararası birlik gruplarının ve dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetlerinde uy
maları gereken esaslar, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarınca, Hükümetin 
görüşünü aldıktan sonra, aralarında anlaşmak suretiyle tespit edilir.» 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Yasama Meclisleri yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 627'ye 2 nci ek) 



(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bir Parlanıentolararası birlîk için grup tü
züğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Di-
vanlarınca, Hükümetin görüşü alındıktan son
ra, aralarında anlaşarak ve - varsa - o parla
nıentolararası birliğin anatüzüğüne uygun ola
rak yapılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim 
kurullarında ve dış ülkelere gidecek temsülci 
heyetlerinde değişik siyasî eğilim sahibi üyele
rin adaletli şekilde yer almasını sağlayacak hü
kümlerle, T. B. M. M. üyelerinin birden fazla 
dostluk grubu yönetim kurulunda görev alma
yacağı ve dış ülkelere gidecek temsîlci heyetle
rin dostluk grupları yönetim kuruluna hasredi-
lemeyeceği hükümleri tüzüklerde yer alır. 

Parlamentolar birlik gruplarının ve dostluk 
gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetlerinde uy
maları gereken esasları, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Müşterek Başkanlık Divanın
ca Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan son
ra çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

MADDE 8. — Dış ülkelerin yasama faaliyet
leri gelişmelerini izlemek, kanunların yapılış 
tekniklerini incelemek, yasama organları üye
lerinin devamı ve çalışmaları hakkında bilgi 
edinmek üzere Meclisler Başkanlık Divanları, 
üyelerden bir veya birkaçını dış ülkelere gön
derebilirler. 

Bu amaçla gönderilen üyelere, izlem, incele
me ve bilgilerini rapor halinde mensuboldukla-
rı Meclislere sunması gereklidir. 

Bu görevlendirilmede 4 ncü maddenin 2 nci 
fıkrası gözetilir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Yasama Meclis
leri yürütür. 

Millet Meclisi (S. 
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(Kanma Komisyonum kabul ertitttği metin)1 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan 
yerler derhal doldurulur. 

MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir Parlanıentolararası birlik için grup 
tüzüğü yapılması gerekiyorsa bu tüzük Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık di-
vanlannca, Hükümetin g-örüşü alındıktan sonra, 
aralarında anlaşarak ve - varsa - o parlamento-
lararası birliğin anatüzüğüne uygun olarak ya
pılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim 
kurullanaıda ve dış ülkelere güdecek temsilci 
heyetlerinde değişik siyasî eğilim sahibi üyele
rin adaletli şekilde yer almasını sağlayacak hü
kümlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin birden fazla dostluk grubu yönetim kuru
lunda gröev almayacağı ve dış ülkelere gidecek 
temsilci heyetlerin dostluk gruplan yönetim ku
ruluna hasredilemeyeceği hükümleri tüzüklerde 
yer alır. 

Parlameritoflararası birlik gruplarının ve 
dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetle
rinde uymalan gereken esaslar Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanlarm-
ca Hükümetin görüşünü aldıktan sonra arala-
nnda anlaşmak suretiyle tespit edilir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu yasama meclisleri 
yürütür. 

Sayısı : 627'ye 2 nci ek) 





Dönem : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Ruhsatsız Tabanca taşıyıp, 6136 sayılı Kanuna aykırı hareket et
mekten 10 ay hapis ve 416.60 TL. para cezasına hükümlü Bekir 
oğlu, 1941 doğumlu, Ayşe'den olma, Taşova'nın Şehli köyü nüfu
sunda kayıtlı Osman Yüksel hakkında Özel Af kanun tasarısı ve 

Adalet Komisyonu raporu (1 /669) 

Dilekçe Karma Komisyonu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 23 . 5 . 1972 

Dilekçe Kar. Kom. 
Md. No. : 6167/7046 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ruhsatisız tabanca taşımaktan bükümlü Osm'ao Yüksel'in cezasının özel affına dair hazır
l anan .kanun 'tasarısı gerekçesiyle bMîkte ekli o 1 arak sunîuilınuiştur. 

'Gereğini ısayigıliarıımla arz ederim. 

Dilekçe Karma 
Komdisiytaıu Başkanı 

©rdüı iSenajtöriii 
Selâhaddin Acar 

Dilekçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 
Dilekçe Kar. Kom. Md. No. 

GEREKÇE 

Ruhsatsız tabanca taşıdığı, yapılan arama sonucunda 7 092 501 numaralı tabancanın üzerin-
•de yakalanmasiyle anlaşılan Osman Yüksek, 6136 sayılı Kanuna muhalefeti sebebiyle Taşova As
liye ıCeza Mahkemesinin 6 . 7 . 1971 gün 971/59 esas ve 971/57 karar sayılı İlâmı ile neticeden 
10 ay hapis ve 416 lira 60 kuruş ağır para cezasına mahkûm olmuş ve cezası Yargıtay 7 nci Ce
za Dairesinin 17 . 9 . 1971 gün 10898/10341 sayılı karariyle tasdik olunmuştur. 

Af isteyenin ibraz ettiği, 9 . 6 . 1970 tarih ve 059988 sayılı Makina Kimya Endüstrisi Kuru
munun yakalanan tabancanın satışına ait faturasında alıcı olarak (Mobil Benzin İstasyonu de
mir kasasına, Amasya - Samsun Yol kavşağına) diye yazılı olduğu bulunmaktadır . 

Keza, 'Taşova Kaymakamlığından, Malmüdürlüğüne havale edilen dilekçinin 16 . 2 . 1972 
tarihli dilekçesine zeylen verilen cevapta af isteyen dilekçe sahibinin babası Bekir ile 1082 No: 
ile bütün işlerinde müşterek olduğu bildirilmektedir. 

Komisyonumuz 17 . 5 . 1972 günlü toplantısında dileği görüşülerek, dilek sahibinin zaman 
zaman soyulma vakalarına maruz kalan şehir dışında ve yol üstünde bulunan benzin istasyo
nunun babası ile kendisine aidolduğu, dosyada mevcut Taşova Malmüdürlüğünün 16 . 2 . 1972 
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tarihli cevabî yazılarından anlaşılmış ve benzin istasyonu tahsilatının külliyetli para tuttuğu 
ve bu paranın nakli sebebiyle silâh hamili bulunmak zorunluluğu bulunduğumuz ortam içinde, 
meşru bir mazeret olarak kabul edilmiştir. 

Af isteyenin mahkemede suçunu samimî olarak itiraf etmiş bulunduğu da görülerek, dilek
çinin Özel Af isteği kabule mazhar görülmüştür. 

Başkan 
Ordu Senatörü 

S. Acar 

Bitlis Senatörü 
O. Kürümoğlu 

'Sivas Milletvekili 
Y. Ziya Önder 

İmzada builunasmıadı 

Başkan V. 
ISamsun Milletvekili 

N. Kale 

İstanbul Senatörü 
F. G-ündoğan 

İmzada buluma/miadı 
Tekirdağ Milletvekili 

Y. Alpaslan 

Kâtip 
Kırklareli Senatörü 

A. Alkan 
İmzada bulunamadı 

İzmir Milletvekili 
A. Naili Erdem 

Tokat Milletvekili 
İ. Hakkı Birler 

Afyon K. Milletvekili 
A. İhsan Ulubahşi 

ıSamsun Milletvekili 
Y. Akal 

Uşak Milletvekili 
O. Dengiz 

Corum Milletvekili 
C. Angın 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/669 
Karar No. : 70 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

14 . 6 . 1972 

Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 416,60* 
TL. para cezasına hükümlü Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ayşe'den olma Taşova'nın Şehli köyü nüfu
sunda kayıtlı Osman Yüksel hakkında özel af kanunu tasarısı Komisyonumuza havai© edilmiş ol
makla tetkik ve müzakere olundu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe ve bu. 
gerekçeye ilişik olarak tanzim edilen özel af kanunu tasarısı yerinde mütalâa olunarak Komisyo
numuzca da özel affının uygun olacağına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunu
lur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
1. Hakkı Tekinel 

Bitlis 
K. Mümtaz Akışık 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 
İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
M. Aytuğ 

İmzada bulunamadı. 
Konya 

0. Okay 

(Kâtip ve Bu Rapor Sözci 
Sinop 

H. Biçer 

İçel 
M. Ankan 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

isü) 
Artvin 

N. Budak 
İmzada ibulunamadı 

Siirt 
M. N. Oktay 
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— 3 — 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONUNUN METNİ 

Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 sayılı Kanuna 
aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 416}60 TL. 
para cezasına hükümlü Bekıroğlu 1941 doğumlu 
Ayşe'den olma Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda 
kayıtlı Osman Yüksek hakkında özel af kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ruhsatsız tabanca taşıyarak, 
6136 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten hü
kümlü Osman Yüksel'in cezalan bütün neticele
riyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MİLLET MECLİSİ 
ADALET KOMİSYONU METNİ 

Ruhsatsız tabanca taşıyıp, 6136 saydı Kanuna 
aykırı hareket etmekten 10 ay hapis ve 416,60 TL. 
para cezasına hükümlü Bekıroğlu, 1941 doğum
lu, Ayşe'den olma, Taşova'nın Sehli köyü nüfu
sunda kayıtlı Osman Yüksek hakkında Özel Af 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi a y 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

• * • 
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