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Sayfa 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları (1/82) (S. Sayısı : 
679) 495:496.551:553 

7. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı madde
lerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 

Dernekler Kanunu tasarısı (1/606) (S. Sa
yısı : 561) ile 

'Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri kanunu tasarısı (1/623) (S. Sayısı : 668) 
(tekrar açık oya sunuldu. 

Eşyaların geçici kabulü A. T. A. karnele
ri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun (1/112) 
(S. Sayısı : 674); 

Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü ko
nusundaki kararların tanınması ve temfizime 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun (1/223) (S. Sa
yısı : 675); 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti lis
tesi en ziyade Müsaadeye mazhar millet tari
fesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun (1/96) (S. Sayısı : 676) ile 

Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun (1/82) (S. Sayısı : 
679) tasarılarının maddeleri kabul edilerek, 
tümlerinin bilâhara açık oya sunulacağı bildi
rildi. 

Sayfa 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hak» 
kında kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 6'şar 
üye seçilerek kurulan 59 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
472 ve 472'ye 1 nci ek) 496:540 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde! 
değişiklik yapılması hakkında kanun (1/365) 
(S. Sayısı : 417 ve 417'ye (birinci ek) tasarısı 
kabul edildi. 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma
sı, değiştirilmesi ve bu kaauna bazı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun (1/546) (S. Sayı
sı : 472 ve 472'ye 1 noi ek) tasarısının madde
lerimin görüşülmesine devam olundu. 

Açık oya sunulan tasarılara verilen oyla
rın tasnifi sonunda, çoğunluk olmadığı anlaşıl
dığından; oylama işlemlerinin gelecek birle
şimde tekrarlanacağı bildirildi. 

20 Haziran 1972 Salı günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat : 20,00'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başjkanvekili Uşak 

Kemal Ziya Öztürk Âdil Turan 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Boğan Avşargil 

I-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KATİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

«. ' • • • > • • • 

BAŞKAN — Miltet Meclisinin 109 ncu Bir- leşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya

pılacaktır; sayın üyelerin ibeyaz düğmelere 
basmalarını rica ediyorum. 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı İsmail Arar'a, Bayındırlık Ba
kam Mukadder Ö&tekin'irı v&külik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/860) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke-
si vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev-

1. — Dernekler kanun tasarısı ve Anayasa, 
İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçilen 
5'er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) 

2. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve Plan 
komisyonları raporları (1/623) (S. Sayısı: 668) 

3. —• Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı ! 674) 

4. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü 
konusundaki kararların tanınması ve tenfizi-
ne ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) 

5. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalış

malara başlıyoruz. 

let Bakanı ismail Arar'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Mu
kadder öztekin'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdete Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu kararının onaylanması hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Mali
ye ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) 
(S. Sayısı : 676) 

6. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetle
ri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun tasarm ve Dışişleri ve 
Plan komisyonları raporları (1/82) (S. Sayısı : 
679) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, açık 
oylamaları geçen birleşimlerde ikmal edilme
miş olan Dernekler Kanun tasarısı, Bayındır
lık Bakanlığı Teşkilât Kanun tasarısı ve 4 adet 
antlaşma ile ilgili kanun tasarılarının açık oy
lamaları yapılacaktır. Bu maksatla oy kutuları1 

önce sıralar arasında dolaştırılacak ve sonra 
kürsü önünde bekletilecektir. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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İSayın üyelerin açık oylamalara katılmala
rını rica ediyorum. 

7. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin hal 
dırıhnası, deiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, 31'Aliye ve Plan komisyonların
dan 6'şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472'ıje 1 nü ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince, Em
lâk Kanun tasarısının müzakeresine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

ilgili Komisyonun ve Hükümetin yerleri
ni almasını rica ediyorum efendim. 

8 nci madde üzerindeki müzakerelere de
vam ediyoruz. 

iSöz sırası sayın Ata Topaloğlu'nun, buyu
run sayın Topaloğlu. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Emlâk Vergisi Kanun tasarısının 8 nci mad
desi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 15 nci madde, «mad
de 8» olarak geçiyor. Eski kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş. 15 nci 
maddenin (ıb) fıkrasında : «Toprak ve topbğ-
rafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı fak
törler sebebiyle kültür bitkilerinin yetişmele
rini engelleyen araziden, bataklık, turbiyer, 
çorak, makilik, çalılık, taşlık vesair haller 
dolayısıyle üzerinde tarım yapılamayan sa
haların, ıslâh tedlbirleriyle yeniden tarıma el
verişli hale getirilmesinde 10 yıl; »'lık bir mu
afiyet tanınmaktadır. 

iSayın arkadaşlarım; o şekilde çorak, ba
taklık, taşlık araziler mevcuttur ki, arazinin 
kıymeti 100 bin liradır; fakat bu arazide ta
rım yapaMlmek için bir milyon ura masraf 
yapmak lâzım gelmektedir. Bu itibarla, yüz bin 
lira kıymet biçilip üzerine bir milyon liralık 
masraf yapılacak bir araziden vergi alınması, 
on yıl sonra vergi alınması bir haksızlık ya
ratmaktadır. 

Bu itibarla, tarıma elverişli olmayan taş
lık çorak, batak, çalılık ve tarım yapılması 

(1) 472'ye 1 nci ek S. Sayılı b asm ay azı 106 
nci Birleşim tutanağının sonımdadır. 

mümkün olmayan yerlerde değil on yıllık mu
afiyet, hiç bir vergi alınmamasını temin eden 
bir maddenin komisyon tarafından nazara alın
masını rica ediyorum. 

Diğer husus : Yine 15 nci maddenin (c) fık
rasında; ağaçlık, meyvahk, bağ ve bahçe gibi 
meydana getirilecek olan tesislerin 15 yıl, diki
minden itibaren, vergiden muafiyeti öngörül
mektedir. Fakat bu 15 yıllık müddet, madde
nin sonunda bir ilâve yapılmak suretiyle, (e) 
fıkrasına göre, «geçici muafiyet verilecek hal
ler, bunların şartları ve muafiyet süreleri Ta
rım ve Orman Bakanlıklariyle Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin mütalaaları almmak sure
tiyle Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur» 
denmek suretiyle üç yıl, beş yıl, yedi yıl, ve
ya on yıl şeklinde alacakları bir kararla bu ku
rulların takdirine bırakılıyor. 

Bu itibarla yeniden muamelelere, yeniden 
kararlara, yeniden ihtilâflara sebebiyet ver
memek için, eski kanunda olduğu gibi ki, me
selâ Demirel Hükümeti zamanında çıkarılan 
kanunda bu gibi bahçelerin yetiştirilmesinde 
15 yıllık muafiyet tanınmıştı. Sonradan Erim 
Hükümetleri zamanında gelen bu tasında 
müddet 10 yıla indirilmiştir, komisyon işe bu
nu 15 yıla çıkarmıştır. Fakat, bunun yanında, 
bu 15 yıllık müddetleri tespit etme namı altın
da kısıtlamaya meydan verici bir hüküm de 
getirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, geçerli olmayan bu 
hükmü kaldırmak için Başkanlığa bir takrir 
vermiş bulunuyorum; zamanı gelince görüşü
lecektir. 

Sayın milletvekilleri; bağ, bahçe ve meyva-
lıklarm tesislerinde bu 15 yıllık muafiyet müd
deti tanınırken, benim anladığıma göre, kanu
nun meriyetinden sonra fındık, elma, zeytinlik 
dikenler veya bağ ve bahçe yetiştirenler bun
dan istifade edeceklerdir. Halbuki kanunun 
meriyetinden bir, iki, üç yıl evvel dikilmiş olan 
bağ, bahçe bu muafiyete girmiyor zannediyo
rum. Bahçe yapılalı beş yıl olmuştur, beş yıllık 
bu bahçeyi bu muafiyete dahil edemezsiniz, 
çünkü kanundan evvel dikilmiştir, bu kanun
dan evvel tercih yapılmıştır. 

Bu eksikliğin de giderilmesi için Yüksek 
Başkanlığa ayrıca bir önerge daha vermiş 
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bulunuyorum. Bunun üzerinde de takdir ve 
kabulünüzü rica edeceğim. 

Sayın Milletvekilleri; bir kanunu çıkarır
ken eski kanunları ortadan kaldıran, verilmiş 
eski hakları tamamen bertaraf eden bir anla
yışa girmemek lâzımdır. Bağ, bahçe konusun
da biraz evvel arz ettiğim gilbi açıklanması ge
reken en önemli husus, bu kanunun meriye
tinden evvel üç yıllık, beş yıllık, iki yıllık 
yani muafiyetin 15 yıllık sınırı içine gi
ren bağ ve bahçeler bu kanun kapsamına 
alınacak mıdır, yoksa ancak kanunun me
riyetinden sonra dikilecek olan bağ ve 
bahçeler mi bu muafiyetten istifade edecek
lerdir? Bu hususun açıklanmasını rica ediyo
rum. 

Sayın arkadaşlarını, bağ ve bahçeler, bil
hassa fındık bölgesindeki durum tamamen ih
racata yönelmiş, memleketin döviz rezervleri
ne büyük katkısı olan işletmelerdir. Bu ürün
lere tanınan muafiyetler eski yıllarda on yıl 
idi. Bir fındık bahçesi dikildiği zaman on yıl 
vergi alınmazdı, iki sene, üç sene evvel dikil
miş bahçeler şu kanuna göre bu muafiyetten 
istifade edemeyecek. 

Bu hususa da bir vuzuh verilmesini istir
ham ©der, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, buyurun efen
dim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
tasarının 8 nci maddesi 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununun 15 nci maddesini değiştiren bir 
maddedir. Burada 15 nci maddenin (c) fıkra
sında, teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlar
dan gerekli şartları haiz olan arazide yeniden 
fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiş
tirmek suretiyle ağaçlık, mevyalık, bağ ve bah
çe meydana getirilmesinde azamî 15 yıl müddet 
tanınmaktadır. 

Bu maddenin son fıkrasında, «Geçici muafi
yet verilecek haller, şartları ve muafiyet süre
leri Tarım ve Orman bakanlıklariyle Türkiye 
Ziraat Odaları Birliğinin mütalâası alınmak su
retiyle Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.» 
denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin bu şekil
de tedvini, evvelâ yanlıştır. Bu yaıılıklık şura-

20 . 6 . 1972 O : 1 
dan ileri gelmektedir : Kanunun bu maddesin
de kesin olarak müddet konuluyor ve bu müd-. 
detin ne olacağı birtakım kuruluşlara bırakılı
yor. Bu kuruluşların, kanunun meriyete gir
diği tarihten sonraki tutumları hakkında bu
günden bir şey söylemek mümkün değildir. 
Ancak, bu kuruluşların ileride verecek olduk
ları kararlar birtakım siyasî tercihler şeklinde 
tecelli edebileceği gibi, değişen ekonomik şart
lar, ekolojik durumlar muvacehesinde muhte
lif zamanlarda, muhtelif istikametlerde birta
kım neticelere bağlanacak hususlar olarak mü
talaa edilebilir. 

Halbuki komisyonun elinde imkân mevcut
tu; komisyon bu kuruluşların mütalaasını al
mak ve birtakım teknik elemanları da komis
yona çağırarak onların bu ağaçlık, meyvalık 
bağ ve bahçe hakkında ne kadar bir müddet 
muafiyet tanınmasının icabedeceği hususunda 
fikirlerini alarak kesin bir karar alabilirdi, 

Kanun tekniği bakımından bu husus bir tü
züğe bırakılmış olsaydı belki de bu madde üze
rinde bu kadar hassasiyetle durmayabilirdik. 
Fakat tüzükten de söz edilmeksizin sadece Ta
rım ve Orman bakanlıkları ile Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin mütalaasına mesele terkedil-
mekte ve Maliye Bakanlığına da son söz tanın
maktadır. Mevcut ve meri kanunlar içerisinde 
bu tekniğe uygun bir maddeye şahsen raslama-
dı.m 

Onun için sayın komisyon bu maddeyi tek
rar tezekkür etmeli . Bu uzun çalışma icabet-
tirecek bir mesele de değildir, bahis konusu 
meyvalık bağ ve bahçelerde tanınacak muafiyet 
müddetlerinin ne kadar olacağını gayet kısa 
ve kestirme yoldan tespit ve tayin mümkündür 
ve kanunun 15 nci maddesinin bünyesinde bu
nun azamî haddi kesin olarak belirtmelidir. 

Meselâ fındık bahçelerinde 15 yıl, diğer 
meyvalıklarda 10 yıl, ağaçlıkta 20 yıl gibi kesin 
rakamlar koymak suretiyle ileride doğması 
muhtemel birtakım ihtilâfları engellemek müm
kün olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
durulması lâzımgelen diğer bir husus da (c) 
fıkrasında yeniden fidanla dikim, ibaresinin 
birtakım yanlış anlamalara sebebiyet vermesi 
ihtimalidir. 

Nitekim benden evvel konuşan Sayın Ata 
Topaloğlu arkadaşımız bu (c) fıkrasının, bu 
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kanunun meriyete girdiği tarihten sonra dikile
cek ağaçlık, mevyalık, bağ ve bahçeye münha
sır bulunduğu şeklinde anlamaktadır. Gerçi 
ben maddeyi bu şekilde anlamıyorum ama, 
maddenin bu (c) fıkrasına bir vuzuh verme 
zarureti vardır. Yani, bu yeniden dikim bu ka
nunun kabulünden evvelki zamanlarda, farzı
muhal bundan üç sene, beş sene evvel yapılan 
dikimlere de sarî midir, değil midir? Yoksa, 
bu kanunun kabulünden sonra dikilecek mey-
valık, bağ ve bahçeyi mi alâkadar etmektedir 
meselesi biraz daha vuzuha kavuşmalıdır. Ben 
şahsen bunun daha evvelki dikim yıllarına da 
aidolduğu kanaatini taşıyorum. Fakat, Sayın 
Topaloğlu'nun da dediği gibi maddede bir müp-
hemiyet vardır, bu müphemiyetin giderilmesin
de de kanaatime göre zaruret müşahade ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar. 

iGörüştüğümüz Emlâk Kanununun 8 nci 
maddesi ile değiştirilen 15 nci maddesindeki bil
hassa 10 yıl, 15 yıl ve 50 yıl üzerinde durmak 
istiyorum. 

Benim bildiğim kadarı ile, bilhassa Orta -
Anadolu'da çorak arazinin bulunduğu, bir çok 
kesimlerinin de bilhassa Konya'da erozyona ta
bi olduğu bir gerçektir. Bu çoraklık, kurak ara
zinin, erozyona tabi arazinin, erozyondan, ço
raklıktan kurtarılması ağaçlandırılmakla müm
kündür. 

Burada orman arazisinin dışında bir orman 
yetiştirilmesine 50 yıllık muafiyet tanınmakta
dır. Onun dışındaki çorak, erozyona tabi arazi
nin tarıma elverişli hale getirilmesine 10 yıl 
muafiyet tanınıyor. Halbuki, benim görüşüme 
göre, bilhassa bu erozyona tabi arazinin, çorak 
arazinin teşvik ile ağaçlandırılması şarttır ve 
lüzumludur. 

Bundan bir 'hafta evvel gezdiğim Konya 
köylerinde, Karapınar, Karaman köylerinde 
hatta yeşil ve sulaktır diye anılan Ereğli'nin 
tazı köylerinde maalesef erozyon başlamıştır ve 
(önlenmesi, teşvik edilmesi ancak ve ancak ağaç
landırmakla mümkündür. Buradaki on yıl çok 
azdır. Yetkili arkadaşlar da bu on yılın az ol

duğu kanaatindedir. Bunun hiç olmazsa yirmi 
yıl olmasında fayda vardır. 

'Bendeniz bu hususa dair bir önerge de tak
dim etmiş bulunuyorum. Bu önergem kabul edil
diği takdirde erozyonun önlenmesi, çorak ara
zinin ıslahı yönünden iyi bir adım atılmış ola
caktır. 

Bunun dışında bir de meyvelik mevzuu var
dır. 15 nci maddenin (c) fıkrası bu konuda bi
raz müphemdir. Ağaç yetişmiş, fakat ağacın 
meyvesi iyi olmadığı için bahçe sahibi tekrar 
bunu budayacak ve aşı yapacaktır. Acaba bu 
müddet, aşıyı yapmasından itibaren 15 yıl mı 
olacaktır, yoksa bahçeye diktiğinden itibaren 
mi 15 yıl olacaktır? 

Orta Anadolu'da çok yetişen elma, bugün 
meyve suları ile memleketimize büyük bir gelir 
sağlamaktadır. Meyve sularının elde edilmesi 
için ihtiyaç duyulan elmaların yetişmesi de an
cak 8 -10 sene sonra olur. Bu durumda 15 yıl
lık muafiyet müddeti de çok azdır. Bunun hiç 
olmazsa 20 seneye çıkarılması lâzımdır. 

Bu bakımdan önergeme iltifat edilmesini, 
erozyonu ve çoraklığı önleyici, meyveciliği teş-
çik edici tedbirlerin bu suretle alınmasını rica 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) öayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Tasarının 15 nci maddesi muafiyet hüküm
lerini ihtiva eden hususları izah etmektedir. 

Buna göre; toprak ve topoğraf ik özellikleri 
ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle 
kültür arazisi olma vasfını kaybeden kısımlarda 
bazı muafiyet hükümleri getirmekte ve bunu 
da 10 yıl olarak kayıtlamaktadır. 

Bu husus tamamen yerindedir. Zira; çakıl, 
kum, taşlık gibi kültür arazisi olma vasfını kay
betmiş bir yerde, bir ziraatçi veya çiftçinin eme
ğini boş yere sarf edip bu muafiyeti 15 yıla çı
karmakla onu bekletmek doğru değildir. Yani, 
avarakasnak çalışmak hiçbir mana ifade etmez. 
Üç yıl, beş yıl verdiği emeğin karşılığını ala
mayan bir çiftçinin fuzulî yere burada 15 yıl 
muafiyet vardır diye, çakıl taşı üzerine alınteri 
dökmesini beklemek doğru değildir. O bakım
dan bu maddedeki sürenin 10 yıl olarak kalma
sında isabet vardır. 
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Dikkatimizi çeken bir diğer husus ise : 
Devlet orman arazilerinin dışında bazı yerleri 
orman yapmak kastiyle emek sarf edenlere 
tanınan 50 yıllık muafiyettir. Bence bu bir fan-
tazi maddedir. Zira, bugünkü Orman Kanunu 
muvacehesinde vatandaşların yetişmiş orman
ları dahi kullanmaları mümkün değilken, onla
ra bu imkân tanınmazken, ormanlar tapulu ol
duğu halde, Orman Tahdit komisyonlarının ver
diği tahdit sınırları içinde kalan kısımların iş
lenmesi dahi mümkün olmadığına, yani vatan
daşın ormandan 'istifadesi mümkün kılmmadığı-
na göre vatandaşı böyle fantazi bir madde ile 
(orman yaparsan 50 yıl muafiyetten istifade 
edersin şeklinde bir hüküm getirmekle) oyala
mak doğru olmasa gerektir. 

Arkadaşlarımızın üzerinde durduğu (c) fık
rası ise; cidden önem verilmesi lâzımgelen bir 
fıkradır. Bu (c) fıkrasının tanıdığı muafiyetten 
faydalanmak isteyen çiftçiye veya ziraatçiye ta
nınacak olan muafiyetin kaç yıl olacağının tes
piti Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının 
Maliye Bakanlığına vereceği bilgiye göre ola
caktır. 

Şimdi malümuâlinlzdir ki, bilhassa bahçe zi-
raati, fındık, fıstık, zeytinlik ve narenciye mah
sullerinin yetişmesi ayrı ayrı zamanları icabetti-
rir. Meselâ zeytin mahsulü 10 yılda nema verir
ken, fıstık 8 senede, narenciye 5 senede meyve 
vermeye başlar ve bahçe yapmaya kalkan bir 
çiftçinin Maliye Bakanlığına müracaatı, Maliye 
Bakanlığının Tarım Bakanlığından ve Orman 
Bakanlığından fikir alması suretiyle onu fuzulî 
yere işgal etmesi doğru değildir. 

Bu fıkraya, «ya bir tüzükle tayin edilir» iba
resinin konulması veya sarih olarak ortalama 
bir müddet tayini ile «10 yıldır» ibaresinin ko
nulması bence doğru olacaktır. 

Bu hususları arz etmek için söz aldım, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) ~~ Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan bu kanunim 15 nci mad
desi; «aşağıdaki şekilde muaflıklar ihdas edil
miştir» demektedir. Zaten bu muaflıklar, daha 
evvelki kanun görüşülürken de müzakere edil
miş ve sayın komisyon o zaman bu maddeyi ge

ri almış ve buradaki görüşmeler ve verilen öner
gelerin ışığında bu madde üzerinde bazı değişik
likler yapılmıştı. Fakat, şimdi yine bu madde 
«geçici muaflıklar» namı altında ve bazı deği
şikliklerle yeniden getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, bu maddenin (b) fıkrasında : 
«Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gi
bi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bitkile
rinin yetişmelerini engelleyen araziden; batak
lık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve 
sair haller dolayısıyle üzerinde tarım yapıla
mayan sahaların ıslah tedbirleriyle yeniden ta
rıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl.» denil
mektedir. 

Sayın Başkan, bu araziler, buraya dercedil-
diği gibi, en verimsiz arazilerdir, ismi üzerinde, 
ıslah edildikten sonra, yani teknik, fiziksel, faa
liyetlerin sonunda setleme yapılacak, taşlıktan 
kurtarılacak, bataklığı kurutulacak ve bütün 
bu ameliyeler yapıldıktan sonra bir nebatın ye
tiştirilmesi için o bünyeye biyolojik olarak top-

. rakta bulunan nitrifikation olaylarını havi ame
liyeler yapıldıktan sonra faaliyete geçirilecek 
ve oraya dikilmesi gereken bitkiler neşv - ü ne
ma edecektir. 

Sayın Komisyon ve Hükümet bilmelidir ki; 
her nereden almış olurlarsa olsunlar, bu 10 yıl
lık süre azdır. Çünkü, kabili ziraat olmayan bu 
arazilerin taşı, toprağı (hatta nitrifikation de
nilen bir şey de yok, bataklıktır) nebat yetiş
meye müsait değil, nebatı ayakta tutacak, feyiz 
verecek bir faaliyet yoktur. 

Sanki bu toprak ziraî bünyeye uygun, her 
şeyi yetiştirecek kabiliyette bir toprak imiş gibi 
10 senelik bir müddet veriyorsunuz. Ondan son
ra gelen maddede de 15 senelik bir müddet ta
nıdınız. Arada o kadar büyük bir tezat vardır 
ki, 15 sene müddetle 10 sene müddet arasında 
büyük fark olacaktır. 

Bataklık bir toprak düşününüz, vatandaş 
orayı evevlâ ıslah edecek, kurutacak o toprağın 
içindeki mikroorganizma faaliyetlerinin netice 
vermesi için birkaç sene lâzımdır. Bu faaliyeti 
temin etmek için de oraya bazı bitkiler yerleşti
rilir, bunların meyvelerini almak için de o ağaç
ları herhangi bir ziraat sahasına kalbedebilmek 
için dikimi yapılacak yerin müsait hale gelme
sinden sonra sizin müddetiniz işlemeye başlaya
caktır. 
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Meyvecilik için 15 sene müddet -ujıırsımn, 
kabili zor olmayan bir arazinin ıslah edilmesine 
10 senelik bir müddet veriyorsunuz. 

Sayın. Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kanunun bu maddesi benden evvel Sayın 

Müderrisoğlu arkadaşımın da söylediği gibi, 
Türkiye'de bulunan ziraat kabiliyeti olmayan 
bir arazide, eğer ıslah varsa, buradaki sürenin 
asgarî 25 - 30 sene olması lâzımdır. Eğer 25 - 30 
sene sonra o yeri vatandaş bize kazandırırsa 
ona müteşekkir olmalıyız. Buradan alınacak 
olan mahsul zaten hiçbir mana ifade etmez, an
cak toprak erozyonu bakımından önemlidir. 
Erozyon vasıtasıyle oradaki toprağın akmasına 
mani olunması meyve yetiştirilmesinden, tarla 
ziraatinden daha iyidir. 

O halde bu çorak, bataklık, araziyi kıymet
lendirmiş olan kimse millî servetimize bir şey 
katmış demektir. Bu yüzden de buralara tanı
mış olduğumuz 10 senelik muafiyet çok azdır 
ve tekniğe de uygun değildir. Bunun mutlaka 
değiştirilmesi lâzımdır. 

Bu sürenin 20 - 25 seneye çıkarılması için 
biz bir önerig'e vereceğiz, iltifat etmenizi rica 
ediyoruz. 

Buraya ayrıca bir de çalılık, fundalık tabi
ri konulmuştur. 1961 Anayasası tedvin edilirken 
131 nci maddede bunların orman mı, değil mi 
olduğu hususunda Anayasa sözcüsünden soru
lan bir suale aldığım cevapta: «Evet ormandan 
mahduttur» denilmişti. Sonradan 131 nci madde 
değiştirilmiş ve orman niteliğini kaybetmiş olan 
yerlerin biolojisi ile, fuanası ile, her konusu 
ile orman niteliğini kaybetmiş ve bugün or
man olması mümkün olmayan yerlerde ziraat 
yapılmasına müsaade edilmiştir. 

Şimdi sayın Hükümetten soruyorum, bir 
vatandaş Cenupta (Antalya'da, Mersin'de) mey
ve ve narenciye yetiştirilmesinde, Karadeniz 
kıyısında da fındık ve çay yetiştirmede bir 
fundalık veya çalılığın sökülmesi veya orada 
bulunan fundalık ve çalılığın başka bir ziraat 
arazisine kaybedilmesinde orman ile aradaki 
ihtilâflar lıalledilebilmiş midir? Hayır arkadaş
larım, bu husus halledilmemiştir. 

Bu maddeyi gören vatandaş bir erozyonu 
önlemek için ağaç yetiştirmeye, çalı ve funda 
dikmeye gayret ederken, buraya yanlış bir fık
ra konulması nedeniyle erozyon, hükmünü ye
rine getirecektir. 

Burada bir çelişki vardır, bu konuyu Hü
kümetin veya Komisyon Başkanı arkadaşımızın 
açıklaması gerekir. Ben bunda ormancılıkla, 
Anayasanın 131 nci maddesiyle değiştirildiği 
halde, bir çelişki olduğuna kaniim. Makilik var, 
çalılık var. 

Ayrıca (c) fıkrasında, «teknik, ekonomik ve 
ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan 
arazide yeniden fidanla dikim veya aşılama ve
ya yeniden, yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyve
lik bağ ve bahçe meydana getirilmesinde aza
mî 15 yıl,» denilmektedir. 

Buradaki âzamiden kasıt, muhtelif meyve 
türlerinin meyveye yatış süreleri farklıdır. Şef
tali daha erken olur, elma daha geç olur, zey
tinlikte daha geç olur, bağda daha erken olur. 
[Bunlar ayrı ayrı detaylı olarak gösterilecek. 

(Sonradan ne deniyor son fıkrpda? 

«(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet ko
nusu arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetle
re tahsis edilmiş olup olmadığının şartlan ile 
(c) fıkrasına göre geçici muafiyet verilecek hal
ler, bunların şartlan ve muafiyet süreleri Ta
rım ve Orman Bakanlıkları ile Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin mütalâası alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığınca belli edilir.» 

!Bu nasıl belli edilecektir? özel olarak gö
rüşmemden edindiğim bilgiye göre, Bakanlar 
Kurulu bir kararname çıkaracaktır. Bu karar
name her halde bir yönetmelik şeklinde olacak
tır. Bunları bir kararnameye bağladığınızı dü
şünelim. Yarın başka bir vatandaş bu kararna
menin dışında kalan bir konuda muafiyetten 
istifade etmek için gerekli şartları yerine getir
se ve bu da kararnamede gösterilmemiş olsa, 
ıbunları ne yapacaksınız? O zaman yeniden bir 
kararname mi çıkaracaksınız? 

Meselâ Karadeniz bölgesini alalım. Arazinin 
durumu malum. Vatandaş bir veya iki dönüm
lük fındıklık yapacak; başka bir yerde ise yine 
bir veya iki dönümlük meyvelik yapacak; za
ten arazisi o kadar. O zaman oradaki Ziraat 
Odasına, Tarım ve Orman bakanlıkları teşki
lâtına müracaat edecek. 

iSaym Başkan, Hükümetimiz bilmelidir; Ba
kanlık sandalyesinde oturan sayın arkadaşımız 
da bilmelidir. Kolay değil. Köylünün durumu
nu bilen arkadaşlarımız takdir eder bunu. Va
tandaş bir dönüm fındık bahçesi yapacak veya 
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şeftalilik yapacak veya narneciye bahçesi ya
pacak. Ziraat Odasına müracaat ettireceksiniz 
Orman ve Tanın Bakanlığı teşkilâtına müracaat 
ettireceksiniz.. Hele bir de erozyon bakımından 
Toprak - Su Bölge Müdürlüğüne müracaat et
tireceksiniz. Ne diye? Orada Mehmet ağa ve
yahut da Fatma hanım bir dönümlük fındıklık 
veya meyvelik yetiştirecek ve siz ona on veya 
onbeş senelik bir muafiyet tanıyacaksınız. On
ların harcırahımı yatıracak. Kanun öyle. Onun 
gönlünü yapıp tarlasına götürecek. Gitmesi 
mümkün değil. Bu gibi bahçelerin tesisi ekseri 
kış ve sonbahar aylarında olur. Bunları yapmak 
mümkün değildir. Sizin buraya koymuş olduğu
nuz bir kelimenin o vatandaşa getireceği zah
metler, tanıyacağınız muafiyetten yüz kat da
ha fazladır, istirham ederim, vatandaşı bu ka
dar formaliteye tabi tutmaya ne lüzum var. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; kim
se sayın Hükümetten vergi esirgemiyor. Bunu 
her defasında söylüyorum ve söylemeye de de
vam edeceğim. Vergiyi kolay almak imkânla
rını yaratınız. Vatandaşdan vergi alırken veya 
ona birşey verirken, ona ızdırap çektirmeyelim. 
Vatandaş bizden bunu istiyor. Biz de onların 
vekilleri olarak sizden bunu istiyoruz. 

Köyde üç dönümlük fidan yetiştireceğim; 
bu teşekküllerin gönlünü yapmadan banim mu
afiyete tabi olup olmadığım belli olmayacak. 
Bunu anlamak mümkün değildir 

Defalarca söylüyoruz: Maliyenin klâsik 
vergi halkaları vardır; bu halkalar kırılmalıdır. 
İleri medeniyete uygun, Anayasanın icaplarına 
uygun, rahatlıkla vergi almanın usullerini bul
malısınız. Yoksa «Bizim metodumuz budur,» 
derseniz olmaz. Siz burada üniversite mezunu 
olarak, seneler senesi bu memleketin en üst ka
demelerinde bulunmuş bir insan olarak, bu işi 
bilmeyen bir tahsildarla vergi almaya kalkar
sanız zorluk çekilir. 

Uzmanlarımız çok kuvvetli. Bu konuda itira
zım yok. Ama tabandaki müstahsıllarm bu ver
giyi rahatlıkla verebilmelerini temin etmeliyiz. 
Kararnameler çıkacak, tüzükler çıkacak. Doğ
ru. Ama bu bakkal dükkânı değildir. Köyde 
bulunan vatandaşın bu vergiyi rahatlıkla vere
bilmesinin imkânlarını bulmalıyız. 

Sayın Başkan, zamanınızı fazla almak iste
miyorum. Maliye Bakanlığı, Hükümet, Tarım ve 

Orman Bakanlığı ile çıkarılacak yönetmelik 
hususunda arz etmiş olduğum çelişkilerin sa
yın Komisyon tarafından izah edilmesinde zaru
ret vardır. 

Saygılar arz ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Ko
misyon söz istiyor. Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
ÜAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; geçici muaflıkları tan
zim eden madde üzerinde konuşan arkadaşları
mızı dikkatle dinledim. Ayrıca tanzim ettiği
miz maddeyi de okudum. Fakat, bu konuşulan
larla tanzim edilmiş olan madde arasında çe
lişkiler tespit ettim. Şimdi maddeyi fıkra fık
ra okuyarak bu çelişkilere işaret edeceğim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evvelâ bizim 
çelişkilerimizi söyle, sonra da sizinkileri. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Madde 15, «Aşağıda yazılı arazi geçici olarak 
Arazi Vergisinden muaftır.» 

Buradaki muafiyet geçici bir muafiyettir. 
Yüce Meclis Komisyon raporunu kabul ederse 
bu araziler geçici bir müddet için, binde üç nis
petinde muaf olacaktır. Binaenaleyh, burada 
arkadaşlarımızın vatandaşları ağır vergi yükü 
altında bırakıyoruz tarzındaki beyanları binde 
üçlük nispet karşısında, doğru olmuyor. Bu bir. 

Maddenin (a) fıkrasına göre «özel kanun
larına göre Devlet ormanları dışında insan eme
ği ile yeniden orman haline getirilmek üzere 
ağaçlandırılan arazi 50 yıl» bu vergiden muaf 
olacaktır. Burada bir tereddüt yok. 

Şimdi Sayın Şener'le madde arasındaki esas 
tenakuza işaret etmek istiyorum. Sayın Şener, 
Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon 
gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bitki
lerinin yetişmelerini engelleyen araziden; ba
taklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık 
ve sair haller dolayısıyle üzerinde tanm yapıla
mayan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden ta
rıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıllık mu
afiyete dokunmakta ve bunu az bulmaktadırlar. 
Gerekçe olarak da, bu gibi araziler ıslah edil
mek suretiyle vatandaşın bir külfete katlan
makta olduğundan, ayrıca bu gibi arazide ağaç 
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yetiştirilmesinin çok zor olacağından söz etmek
tedir. 

Maddede ağaç yetiştirme bahis mevzuu de
ğildir Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben öyle bir-
şey söylemedim. «Yetiştirilirse» dedim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Yetiştirilirse onbeş yıldır efendim. Altındaki 
fıkraya girer. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Onbeş yıl az. 
BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim. 

Lütfen. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

Burada söz konusu olan muafiyet şu araziye 
tanınacaktır: Bataklık, turbiyer, çorak, maki
lik, çalılık, taşlık ve sair haller dolayısıyle üze
rinde tarım yapılamayan bir arazi ıslah yoluy
la tarım yapılır hale getirilirse bu araziye on 
yıl muafiyet tanınacaktır. Üzerinde ağaç yetiş
tirilmesi bahis mevzuu değildir. Getirildiği an
dan itibaren.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Arazi
nin esası kimin olacak? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Devletin efendim, 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bugün
kü mevzuatla nasıl çelişki teşkil edersiniz? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bu Vergi Hukukudur, burada mülkiyet tanzim 
edilmeız efendim. Onu arz edeyim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Vatan
daş maliki olabilecek mi? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Şimdi (b) fıkrasını yeniden okuyacak olursak 
ağaç yetiştirmenin bahis mevzuu olmadığını 
görürüz. Bu gibi araziler işlenir hale gelirse, 
işlenir hale getirilmesinden itibaren on yıllık 
muafiyetten istifade edeceklerdir. 

Fidanlıkla ilgili muafiyet maddenin (c) fık
rasında tanzim edilmiştir. «Teknik, ekonomik ve 
ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan 
arazide yeniden fidanla dikini veya aşılama veya 
yeniden yetiştirme ısuretiyle ağaçlık, meyvelik, 
bağ ve bahçe meydana (getirilmesinde azamî 15 
yıl» 'bir geçici muafiyet tanınmıştır. Demek ki 
meyvalık için tanınan muafiyet bu (c) fıkrasm-
dadır. 

(d) fıkrasında ise «Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığınca 'organize sanayi bölgeleri için Aktisa-

bolunduğu veya (bu bölgelere tahsis edildiği ka
bul edilen iarazi (Sanayici lehine tapudaki tes
cilin yapılacağı tarihe kadar)» !bu vergiden mu
af tutulmuştur. Bu da, Devletin, organize sa
nayi bölgeleri için takibettiği politika gereği
dir. 

Şimdi Sayın Şener bir de, usul gönünden, va
tandaşlara lüzumsuz külfetler tahmil edeceği 
yolunda, çıkacak kararnameye dokundular. Bu
nun da basitleştirilmesi lâzımgeldiğine değindi
ler ve komisyon yetkilerinin bu konuda açıkla
ma yapmasını önerdiler. 

Bu 'hususa ait cevabımız şudur: Kurduğu
muz sisteme göre, 'bir kararname çıkacaktır. 
Yukardaki muafiyetleri tanzim eden bir karar
name olacaktır fou. Kararname tıpkı bir kanun 
gibi, objektifi daimî ve tanzim edici bir tasar
ruftur. 'Bu karmarname vatandaşlara da Ihitabe-
decektir, vergi memurlarına da hitabedecek-
tir. 

Vatandaş, meselâ, çoraklık, turbiyerlik, ça
lılık igilbi bir yeri ihya suretiyle tarıma elverişli 
arazi haline ıgetirirse, ilgili verıgi dairesine mü
racaat edecektir. «Ben böyle bir araziyi muafi
yetten istifade eder 'hale getirdim», diyecektir. 
ilgili vergi dairesi, yanına bir jsirâat memuru 
alarak gidecektir; bu muafiyetten istifade eder 
mi, etmez ani diye durumu tespit edecektir. Zi
raat Odalarına, veyaihut diğer bakanlıklara fa
lan diye bir müracaat yoktur. Vatandaş sadece 
ilgili vergi dairesine müracaatla yetinecek, eli
me İbir (muafiyet belgesi verilecektir. Aksi bir sis
tem düşünülemez. Çünkü, 'Devletin, 'hangi va
tandaşın bu muafiyetten istifade edebilecek du
ruma geldiğini tespit etmesine imkân yoktur. 
Herhalde Sayın Şener de bunu önermemekte-
dirler. 

Binaenaleyh, kurulan isistem 'gayet (basittir. 
Tekrar ediyorum, böyle bir kararname önceden 
yayınlanacak, objektif, daimî ve tanzim edici 
bir tasarruf niteliğinde olacak, bu kararname 
hem vatandaşlara hem de vergi 'memurlarına 
hitabedecektir. Vatandaşlar gerek dikim yapmak 
suretiyle, igerekse ıslah etmek suretiyle mua
fiyetten istifade etmek şartlarını haiz iseler, il
gili vergi dairelerine müracaat edecekler ve 
oradan İbir muafiyet belgesi alacaklardır. Mese
le bundan ibarettir ve basittir. 
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Bunun ötesinde cevaplamak istediğim b̂aş
ka bir şey yoktur. Bu konuda arkadaşlarımın 
sualleri 'olursa cevaplamaya 'hazırım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 'Şener, sual. 
AHMET 'ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, Sayın Komisyon Başkanını, dinledim. Üze
rinde tarım yapılmayan veya çorak toprakların 
ıslahında ön sene muafiyet vardır. Bu 'on sene 
sonunda vatandaş 'burada yani ıslah etmiş ol
duğu "bu toprak üzerinde meyva yetiştirirse mu
afiyet on!beş 'sene artırılarak 10 -15 sene mi ola
caktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, bu, 
taibiî böyle olacaktır. Tarıma elverişli olmayan 
arazi, tarıma elverişli ihale getirilmiş bir tarım 
arazisi muafiyeti kazanmıştır. 10 yıl böyle geç
miş, 'herhangi bir fidan falan yetiştirmemiş, ama 
on yıl sonra fidanlık meydana getirmiş. 'O za
man da (c) fıkrasındaki onJbeş yıllık muafiyet
ten istifade edecektir. Çok sarihtir. 

BAŞKAN — 'Sayın Topaloğlu. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, 

taibiî, bağ ve 'bahçe için kanunun meriyet tari
hinden itibaren geçerli olacaktır. Bu kanun me
riyete girdikten sonra meydana getirilen bağ ve 
bahçelerde onfoeş yıllık muafiyet tanınmış (ola
caktır. Kanundan bir - iki yıl evvel dikilmiş ve 
eski kanuna ıgöre muafiyeti olan bahçelerin (mu
afiyeti kalkacak mı? Yoksa, muafiyet devam 
edecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, bu 
bir hakkı müktesep meseledir. Mevcut kanun za
manında kazanılmış haklar, sonraki kanun ta
rafından kaldırılamaz. Pek tabiî kalkmayacak
tır, eski muafiyetler, bu kanun da yine muafiyet
leri derpiş ettiği için, yine devam edecektir. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim bu
nu düzeltmek lâzım, bendenizin bir takriri var. 

BAŞKAN — Efendim, onu takrir zamanın
da görüşünüz, sorunuz. Başka soru var mı efen
dim? Buyurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, çalılık ve fundalık ıslah işine dahil midir? 
Vatandaş, çalılığı, fundalığı, makiliği ıslah et
mek yetkisine sahip midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, Sa
yın Şener'in mesleği ile 'benim mesleğim birleş-

miyor. Burada kasdettiğimiz şey makilik, çalı
lıktır. Şimdi, Devlet ormanı niteliğinde değilse, 
pek tabiî ıslaJh edebilecektir. Ama Devlet ormanı 
ise, Anayasanın teminatı altında Devlet orma
nı olduğu için ıslah yolu ile özel mülkiyete zaten 
geçmez. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır 
efendim. 

Yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Madde üzerinde yeterince Igörüşme yapıl
mıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — 'Sayın Akova, size söz hakkı 
doğdu, buyurun efendim. 

Sayın Yağcı, siz yeterliğin aleyhinde konu
şacaksınız efendim. 

ENVER AKOVA (iSivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

8 nci madde ile değiştirilen 15 nci madde
nin (B) ve (0) fıkralarında söz almış bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarımdan bir kısmı (A) fık
rası üzerinde yeterince konuşmuşlardır. Ben, 
bu fıkra üzerinde duracak değilim. Fakat, iSa-
ym Ahmet Şener'in temas ettiği gibi (B) fıkra
sı beni de kuşkuya düşürmüş durumdadır. Açık 
olarak konuşmak, gerçeği Yüce Mecliste ifade 
etmek bizim boynumuzun borcudur. 

Anadolu'ya dağıldığımız vakit, Karadeniz'de 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu-
da yapmış olduğumuz gezilerde vatandaşların 
'bu meselelerle karşımıza çıktığını ve bizlere 
sorular tevcih ettiğini hepimiz müşahede etmi
şizdir. Biz cidden büyük bir ağırlık içerisinde 
bu sorulara cevap vermek durumuyla başbaşa 
kalmaktayız. 

Binaenaleyh, toprak çorak, hiç bir şey ye-
tiştirilmemiştir. Toprak çalılık halindedir. Top
rak, taşlık içindedir. Toprak, arazi vasıfların
dan teknik, ekolojik şartlardan, bitkileri yetiş
tirecek fizikî ve kimyevî maddelerden tamamen 
yoksun durumda. Vatandaş, maddî ve manevî 
gücünü vermek suretiyle bataklığı kurutmak. 
için teşebbüse geçmekte, taşları o araziden ayık
lamak için kızını, çocuğunu, hatta hayat arka-
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daşmı dahi seferber etmekte. Bunlarla o taşları j 
topluyor ve bir yere îdime haline getir-yor. Bil- | 
tün bu işlem bitirdikten soru-a bunu bir hale I 
getiriyor. Ne yapacak? Bir şey yetiştirecek. I 
'Buğday tarlası haline getirecek, arpa tarlamı j 
haline getirecek? Veyabut ta emsal ş?.ykri ye
tiştirmek için teşebbüse geçip muvaffak olmuş
tur. Biz, bu vatandaşa, bunun için on senelik 
geçici bir muafiyet durumunu tanımaktayız. | 

Ben, Yüce Başkanlığa bu (B) fıkrası ile il
gili olarak bir önerge sunmuş bulunuyorum. Bu 
önemgemde bu on senenin, yirmibeş seneye çı
karılmasını talebediyorurn. Değerli arkadaşla
rımın bu önergeme iltifat (buyurmalarını önem
le rica etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, vicdanî şuur ve 
millî varlık olarak gecenin tenha bir saatinde 
tefekküre daldığımız zaman, bazı arkadaşları
mızın serzenişlerinin yerinde olmadığını gördü
ğümüzü buradan ifada etmek istiyorum. "Bm 
burada, fakir vatandaşı tamame*ji istisna kıl
mak, zengine yüklemek davasında da değiliz. 
ISureti katiyede böyle bir fikrimiz de yoktur, 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Kim söylüyor 
bunları? 

ENVER AKOVA (Devamla) — Duyuyoruz. 
Şunu ifade etmek istiyorum ki, vataııdagm ne 
demek istediğini anlayarak, bilerek, gelip bu
rada bunu itiraf etmek gerekir. Yüce Meclis 
her ne kadar bunlar üzerine eğiliyorsa da, bu 
konuları tam manasıyle işlemiyoruz değerli ar
kadaşlarım. 

G fıkrasında, teknik vasıf var, ekonomik ve 
ekolojik bakımlardan gerekli şartlar da vardır. 
Vatandaş, bu şartları haiz olan toprakta fidan
lık veyahut ta bağ veya bahçe meydnııa getire
cektir. Bunların ilk senesini, çalışma senesi ola
rak değerlendirme mecburiyetindesiniz, mecbu
riyetindeyiz. Bir senesi geçtikten sonra vatan
daş iki, üç, dört, beş veya altıncı senenin sonun
da İç Anadolu belgesinde bu bağ, bahçeden, 
meyvelikten istediği ımeyveyi almak k ;n bir te
şebbüse geçiyor. Bu duruma 'göre buna tanıdı
ğımız hak, nihayet yedi veya sekiz senelik bir 
zamandan ibarettir. Bu zaman içinde onbeş yı
lın, vatandaşm lehine geçici muaflık olarak ta
nınması ka"iaaf'imoe verirde değildir, 

Bu hususta da önerge vermiş bulunuyoruz. | 
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(•I . ' JUI. Milletvekili Hilmi Okçu'nım anla
şıl • s VJ a v a it blı- müdahalesi) 

î'.'ii ı*.e\-ı arkadaşım, beyefendi, ben size 
M : a ' litıjv-ı* ı»m. 

'BAŞKAN — Efendim, devam edin, gayet 
tabii hitabetmiyorsunuz. 

ENVER ÂEOVA (Devamla) — Sayın Baş
kan, konuşurken sataşmanın manası yoktur, ih
tarda bulunun lütfen. 

BALKAN — Kim sataştı efendim size? 
EOTEîl ASOVA (Devamla) — Beyefendi 

ben duyuyorum. 

BAŞKAN — Siz kendi konuşmanıza devam 
ediniz efendim. Lütfen müdahale etmeyiniz, 

ENVER AKOVA (Devamla) —- Ama Sayın 
Başkan, zihnimi dağıtıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu (C) fıkrasına gö
re tanzim edilen durum, Yüce Heyetinizce tas
vip edildiği takdirde vatandaşa geçici muafiyet 
senesi olarak: yedi veya sekiz senelik bir zaman 
tanımış olacaksınız. Bu hususta bendenisin bir 
önergesi vardır, yirmi yıl olarak talebedilmiştir. 
önerge m ize iltifat buyurulmasını rica ediyor, 
Yüco Meclisinizi kaygılarımla selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde Sayın Yağ
cı, buyurun efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte-
ı(ı , ^J ,' JI - değe-li arkadaşlarım; 

î-i'" S'UA kadu' m.ıdde üzerinde konuşan arka-
I V I T I : " dikkatle dinledim, özellikle, Komis-
; \" •nn jk ın:/iı' konuşmasını bilhassa dikkatle 
i i >1o'Y. •:. i;1 ->t, a-adığım hususları bulamadı-
;,* >! "ciıvi' u.ıri'jx isterim. Bu arada bir de ye-

"d- iv / j '\vilmek suretiyle, çok Önemi 
1; \\.< • »• '"i]- •« ; kVdeki açıklığa kavuşturulması 
i •"} ı L.Sı^vr henüz açıklık kazanmadan ol-
ı : ı, >>'• T\,> cSt ] değişikliklerle geçiştirilmek 

) J . W * ' o r . 

Şimdi, yeterlik önergesinin kabul edilmeme
si gerektiği kanısına Yüce Heyetinizi vardırabil-
mek: icia, mevzuu biraz açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin (A) fıkra
sında, üzöl kanunlarına göre Devlet ormanları 
üişıııda, irrıan emeği ile yeniden orman haline 
getirilmek üzere ağaçlandırılan araziye elli yıl 
muafiyet tanınıyor. Ben, muafiyet üzerinde du
ra 3ak değilim. Bir vatandaşın kendi tapulu 
îYiklkü üzerinde orman meydana getirmesi, bu-
gU \ ikvbadî balcından menfaat nazariyesi bakı

cı 
u — 
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mından mümkün değildir. Vatandaşın, orman | 
haline getireceği yer, olsa olsa, kültür arazisi ol- î 
maya elverişli olmayan yerler olabilir. B^I I -T ? 
bugün tamamıyle, mevcut mevzuatımıza göre, 
hukukî mevzuatımıza göre Devletin tasarrufu ! 

i altında bulunan ve Devlete aidolan yerlerdir. 1 
| 

Şimdi bir hususu arz etmek isterim. Komi;;- ] 
yon ve Hükümet bu mesele üzerinde düğündü! :r j 
mi? Bir vatandaş gidiyor, hali bir arazide emek j 
sarf ediyor, para sarf ediyor ve orman imline j 
getiriyor. Orman haline getirdikten fjonra, acı j 
Emlâk Vergisi olan, yani mülk sahibi, mülk ına- j 
nasına gelen, Emlâk Vergisi olan bu kanun ta- ] 
sarısında, orman haline getirdiği yerin maliki j 
olması imkânı var mıdır bugünkü mevzua vimıza i 
göre? öyle zanediyorum ki, şu madde, yukarı- ! 
dan aşağı - (C) fıkrası istina edilecek olursa - I 
lüzumsuz, fuzuli bir maddeden ibarettir. Çünkü j 
bugünkü mevzuatımıza göre - kanun sayısını ] 
yanlış söyleyebilirim, 54 veya 74'de olabilir - f 
3434 sayılı Kanuna göre, her hukukçu bilir ki, I 
1948 senesine kadar emek ve para sarf etmek I 
suretiyle, Devletin tasarrufu altında bulunan ı 
hali araziyi kültür arazisi haline getiren vatan- I 
daş, hakkı karar alma yetkisine haizdir. Yani j 
üzerine tescil talebedehilir. Ama I94o'den son
ra böyle bir e;nek ve para sarfıyle kültür arazisi 
haline getirmişse, bağ - balıcD halini goinYih'p; 
veyahut orman haline getirmişse üzerine UoCil 
imkânı bugünkü mevzuatta var mıdır? 

Komisyon Balkanının sadece «bu knunrı, 
vergi kanunudur» demesi kâfi değildir. Bir in
san mâlik olduğu mülkün vergisini /erir, arka
daşlar. Mâlik olmadığı şeyin ne vorgi-iın. vore- j 
çektir? Bir vatandaş hali araziden, Devletin 
tasarrufu altında ve iktisabı, mürura la narda 
mülk sahibi olması mümkün olmayan bir araziyi 
orman haline getirecek, buna 50 yıllık, muafiyet 
tanıyacağız, 1 nci fıkraya göro. Hangi hakla? 
Zilyetlik hakkıyle. E, zilyetlik mülkiyeti ifade 
etmez. Bu cihet açıklanmamıştır. Bu cihetin 
açıklanması lâzım ki, bir yeterlik önergesinin le
hinde oy kullanabilelim. 

Bundan sonra yüksek huzurunuzu fazla iş
gal etmemek için, sayın komisyondan ve Hükü
metten açıklanmasını istediğim bir husus daha 
var. O da (b) fıkrası ile ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, (b) fıkrasında tok tek 
sayılan yerler, bugün özel mülkiyete konu ol-
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mayan, Devletin hüküm ve tasarrufunda bulu
nan, zaman aşımı ile iktisabı mümkün olmayan, 
vatandaşın üzerine tescili mümkün olmayan, ne 
kadar emek ve ne kadar masraf sarf ederse et
sin, tescilini isteyemeyeceği arazilerdir. Şimdi, 
bu arazilerde vatandaş emek ve para sarf et
mek suretiyle çoraklık, makilik, çalılık bir ye
ri kültür arazisi haline getirmişse, kültür ara
zisi haline geldikten sonra da bu yeri fidanlık, 
bağ ve bahçe haline getirmiş ise bu vatandaş 
bu mülkün sahibi olacak mıdır? Olacaksa komis
yon ve Hükümet lütfen açıklasın. Türkiye Cum
huriyeti yasalarından hangi yasanın hangi mad
desine göre bu hakkı tanıyacaktır. Böyle bir 
hakkı bugünkü mevzuat tanımıyor arkadaşlar, 
vatanda/m, Biran için diyeceksiniz ki, «Efen
dim, bu kanunun bu madde ve fıkraları bu hak
kı tanıyor.» O zaman bir boşluk kalıyor, arka
daşlarım. Eğer komisyon başkanı derse k i bu 
imar ve ihyayı yapan vatandaş veya orman ha
line getiren vatandaş hâli arazinin tescilini, 
kendi adına mülk olarak tescilini isteyebilecek
t i . O zaman, bir hususu sormak isterim, kendi
sinden. 1948 senesi ile 1972 senesi, yani şu ka
naram yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan za
man içerisinde bu tarzda yapılmış, emek ve pa
ra sarf etmek-suretiyle hâli araziden imar ve 
;hva edilmiş yerlerin tescili hakkında bugün 
mevra-aî-mıızda bir hüküm var mıdır? Yoktur, 
arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu cihet de açıklan
mıyor, bu cihet açıklandıktan sonra yeterlik 
hakkında ancak bir tatmin olunmuş ve bir so
nuca varmış olabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, sonra ağaçlık, mey
velik, bağ - bahçe haline getirilme hali var. 
Şimdi arkadaşlarım bir nebze temas ettiler. 
Ben de ilâve olarak bir hususu ifade etmek is
tiyorum. Bir yerin, tarla olan bir yerin, bir 
kültür arazisinin meyvelik, bahçelik, kavaklık 
vesaire hale getirilebilmesi, emek ve para iste
yen bir husustur. Vatandaş, emeğinin ve sarf 
ettiği paranın karşılığını almaya başladıktan 
sonra ancak vergi ödeyebilir. Bugün mevcudio-
lan tüm medenî memleketlerde ve bu arada 
Türkiye'mizde mevcııdolan G-elir Vergisi siste
mi, vatandaşın kazanç esası üzerine kurulmuş
tur. Kaşanan vatandaş vergi veriyor, Gelir Ver
gisi sistemine göre. Kazanmayan vatandaştan 
Devlet vergi alıyor mu? Zarar eden vatandaş-
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tan alıyor mu? Almıyor. Ama gelin görün ki, 
buna göre azamî 15 yıllık bir muafiyet müdde
ti tanıyor. Azamî 15 yıl, tavan tayin ediliyor, 
taban tayin edilmiyor. Taban nedir, belli değil. 
Bu muafiyet süresi 2 yıl da olabilir, 5 yıl da 
olabilir, 12 yıl da olabilir, 15 yıl da olabilir. 
Tarım ve Orman bakanlıklarının mütalaasının 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tespit ede
cek bu süreyi. Diyelim ki, arkadaşlarım, takdi
rin girdiği her yerde aynı emsalde ayrı ayrı 
hükümlere varıldığı vakidir. Bugün Türkiye 
Cumhuriyeti mahkemelerinde dahi vardır, Dev
let Şûrasının muhtelif dairelerinde çıkan karar
larda dahi aynı meselede, birbirinin tıpatıp 
benzeri olan meselelerde takdirler değişmekte
dir. Bir hukukçu olarak komisyon başkanı ar
kadaşımız bu ciheti bilir, bilmesi lâzımgelir. 
Hükümetin de bilmesi lâzımdır ve bilir. 

Şimdi, bir yerde Tarım ve Orman bakanlık
larının mütalaası alınmak suretiyle Maliye Ba
kanlığı, bir yerin bir bahçe haline getirilmesine 
10 yıllık muafiyet tanıyacak. Ama bakacaksı
nız bir başka yerde 15 yıl muafiyet tanınacak, 
bir başka yerde 8 yıl tanınacak. Vatandaş emek 
sarf etmiş, para da sarf etmiş, ama henüz geli
rini almıyor. Yaptığı emek sarfiyatının ve mas
rafın gelirini almıyor. Ve dikkat buyrulsun 
arkadaşlarım, bu gibi imar ve ihyalar, bağ ve 
bahçe, ağaçlık hale getirilme bugün Ziraat Ban
kasının kredi yardımlarıyle olmaktadır. Vatan
daş kendi gücü ile bunu çok yerde yapamamak
tadır. Bunlar da yetersiz yardımlardır. Kredi
nin faizi, kredinin borcu bir taraftan, henüz gelir 
sağlama imkânı yok. Geliri sağlamamış bir va
tandaştan bir de vergi istiyoruz. Bu da, öyle zan
nediyorum ki, adaletli bir tutum olmaz. Kaldı 
ki, takdirin girdiği yerde, takdirde isabetsizlik 
her zaman mümkün olacağına göre, hiç olmazsa, 
eğer Komisyon ve Hükümet görüşLarimize işti
rak etmezlerse, hiç olmazsa 15 yıl demek sure
tiyle kesin bir süre üzerinde durmanın asgarî öl
çüde faydası olduğu kanısındayım, değerli ar
kadaşlarım. «Azamî» tabirinin kaldırılması lâ
zımdır. 

Binaenaleyh, bütün bu meseleler anlaşılma
dan, muaflıkları tanzim eden şu 8 nci madde
nin, 15 nci maddeyi tadil eden 8 nci maddenin 
esası henüz bir açıklığa kavuşmadan ve hatta 
diyebilirim ki, Sayın Komisyonun dahi mülkiye

te taalluk eden, mülkiyet hakkına taallûk eden 
bu konuda mülk edinme, bu kanunun adı «Em
lâk Vergisi Kanunu» olduğuna göre kelimenin 
içinde mündemiçtir. Adam mülk edinecek ki, 
vergisini vere. Mülk edinme hakkı olup olma
dığım tespit etmeden bu maddenin geçiştirilme
si mümkün değildir. Bu yönde açıklamada bu
lunulmasını talebediyorum. Yeterlik önergesinin 
de reddini saygı ile talebediyorum. 

Saygılar sunarım, arkadaşlarım. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet söz mü istiyorlar? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RÂHMAN GÜLER (Çorum) — Evet Sayın Baş
kan, Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet de istiyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 
Sayın Başkan, Komisyon açıklarsa lüzum kal
mayacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon Baş
kan], 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Son defa konuşan arkadaşımın, benim bazı 
beyanlarımı almak suretiyle yapmış oldukları 
itirazlara cevap arz etmek istiyorum. 

Ben, «Vergi kanunu tanzim ediyoruz, mülki
yet hakkının iktisabını tanzim etmiyoruz.» de
mekle haldıyım. Haklıyım, çünkü hangi yollar
dan gayrimenkuller üzerinde mülkiyetin iktisa-
bedileceği,* vergi kanunlarında yasılmaz. Bunu, 
Medenî Kanun ve ilgili kanunlar tanzim eder. 
Vergi vermek için malik olmak da şart değildir. 
Arkadaşımızla ayrıldığımız nokta budur. Arka
daşımız, vergi vermeyi malik olma şartına bağlı
yor. Bu, yanlıştır. Bu niye yanlıştır, esas bu ka
nunun 13 ncü maddesinde mükellef tarif edil
miştir. Burada deniyor ki, «mükellef» 13 ncü 
maddede «Arazi Vergisini, arazinin maliki, var
sa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziyi 
malik gibi tasarruf edenler öder.» diyor. Ha, 
«malik gibi tasarruf edenler» cümlesi «malik» 
manasına gelmez. Gelseydi, tekrar okuyorum, 
«Arazi Vergisini arazinin maliki, varsa intifa 
hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gi
bi tasarruf edenler öder.» diyor. 
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Şimdi, bir misalle bunu açayım, Medenî Ka
nunun 639 ncu maddesi sarihtir. Sahipsiz bir 
mülke, yahut sahibi mevcudolup da 20 yıl 
evvel ölmüş olan, tapu sicilinde kayıtlı ol tıp
ta sahibi 20 yıl önce ölmüş bulunan bir mülke 
bir şahıs zilyet etmeye başlasa, bu 20 yıl niza-
sız, fasılasız zilyet etmesi lâzım, bu malı ikti-
sabedebilmesi için. 15 nci sene bu malı ikti
sap etmiş sayılmaz, Medenî Kanunun 639 ncu 
maddesine göre. 

Bu arazinin vergisini kim ödeyecektir? Bu 
arazinin vergisini maliki olmadığı iein malik öde
meyecek, intifa hakkı sahibi de olmadığı için o 
da ödemeyecek. Kim ödeyecek? O arazi üzerinde 
malik gibi tasarruf eden, yani zilyet ödeyecek. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Devlete 
aidolan için? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
EAHMAN GÜLER (Devamla) — Devlete de 
aidolsa böyle. 

Malik gibi gözüken, malik gibi o araziden 
istifade eden şahıs, bu arazinin vergisini öde
yecektir. 

Binaenaleyh, söylediğim söz yerindedir, bile
rek söylenmiş sözdür. Daha önce 1970 senesin
den tanzim edilmiş bulunan kanunun mükellefi 
tarif eden 13 ncü maddesine uyan sözdür, bilerek 
söylenmiştir. 

Şimdi, bazı, arkadaşlar ikinci hususta şöyle 
bir tereddüt izhar ediyorlar. Diyorlar ki, «Bir 
şahıs çalılık, fundalık bir yeri emek sarf ederek, 
gayret sarf ederek ihya edecektir. Bu ihya et
tiği arazide 10 yıl muafiyetten istifade edecek
tir. Yahut da böyle bir arazide meyvJik ye
tiştirecek, 15 senede meyvelik verimini vermez 
ki, buradan bir gelir alınmaz ki, böyle bir vergi
ye dahil olsun!» 

Arkadaşlarım, başından beri söylüyoruz. Em
lak ve Arazi Verdisinde gelir, verini mevzunba-
his değildir. Emlâk ve Arazi Vergisinde ara
zinin bizzat mevcut olması bahis mevzuudur. 
Arazinin kendisi vergi ile yükümlüdür, reel ver
gidir. .Sadece burada tanınan muafiyet, verim 
alamadığı için tanınmış bir muafiyet değildir. 
Teşvik mahiyetinde vatandaşlar, bu gibi arazi
leri tarıma elverişli hale getirsinler, ya da fi
danlık, meyvelik yetiştirsinler diye teşvik için 
konulmuştur. Kanun vazıımn lütfü mahiyetinde 
olan, tercihi mahiyetinde olan bir teşvik unsuru

dur. Yoksa bunu, bu vergiyi, bu muafiyeti gelir
le bağlamak, gelir olmayan yerden vergi alın
maz mantığına böylece bağlamak doğru ve ye
rinde değildir. 

Her iki hususu da böylece cevaplamış olu
yorum, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, so
rular var, 

Sıra KaragÖzoğlu'nun, buyurun efendim so
sun. 

COŞKUN KARAGÖZOÖLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, ben sual sormayacağım, söz hakkı 
doğdu, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — O ayrı efendim, o ayrı. Daha 
sırada arkadaşlarımız var. 

Sayın Yağcı, siz buyurun sorunuzu lütfedin. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 

Başkan, konuşmamda hiçbir zaman vergi kanun-
îarıyle mülkiyeti de halledelim, iddiasında ol
madım. Ben, bu maddenin bugünkü şekliyle ölü 
bir madde, ölü bir kanun maddesi, lüzumsuz bir 
madde olduğunu iddia ettim, (c) fıkrası hariç. 
Şimdi, Sayın Komisyon Başkanından sormak is
terim. «Hâli bir arazi, dağ, taş, bayır, Devletin 
tasarrufundadır.» hükmü; kanunî mevzuata gö
re burada ben emek ve para sarf ederek orman 
yetiştirirsem bu orman 13 ncü maddedeki mükel
lefiyet esasına göre ben zilyetlik sıfatıyle veya 
malik gibi zilyetlik sıfatıyle bu arazinin vergi
sini benden alacak mısınız? Bu arazide malik sı
fatıyle tasarruf yapabilecek miyim? Yapamam. 
Bunun cevabı bence... 

BAŞKAN — Bunun cevabını Komisyon Baş
kanı versin. Sorunuz bu kadar mı efendim? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yani, 
malik olabilecek midir? Hiç olmazsa maîik sıfa
tıyle nizasız fasılasız malik bilerek kendisini, bu 
tasarrufta bulunabilecek midir? 

BAŞKAN — Evet. Buyurun soruyu cevap
landırınız efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, böy
le bir arazide malik gibi zilyet olmanın bu va
tandaşa sonuçta mülkiyet hakkı bahşedip bah
şetmeyeceği şu Vergi Kanunu ile tanzim edilmez 
diyorum. Bu bir. 

İki; şayet böyle bir vatandaş, ister Devlete 
aidolsun, ister olmasın, bir arazide, sahipsiz bir 
arazide malik gibi zilyet ise, yani zilyetliği bir 
malikin gösterdiği şartları ihtiva ediyorsa bu 
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verginin mükellefi olacaktır diyordu. S:mu da 
nereden çıkarıyoruz; daha Önce tanzim edilmiş : 
13 ncü madde bunu sarahaten yazıyor da on-:'an. : 
Bu vergi ile biz mülkiyet hakkmı halledemeyip. \ 
Onu bu zilyetlik, mülkiyet halikı bahşeder iri 
etmez mi bu vergi hukuku içinde mülkiyot h:ı- ' 
kuku halledilmez diyorum. 

YUSUF SİYA YAaöI (Ankar.-a) — Efen
dim, şimdi bir sorum daha var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF SİYA YAĞCI (Ankara) —Evvelâ 

bir hususu arz edeyim Sayın Balkan; soruma 
karşılık bir cevap değil, tatmin edici değildir. 
Günkü, malik sıfatıyle tasarruf edemeyeceği, ik-
tisabî müruruzaman, müruruzamanda iktisap 
edemeyeceği bir yeri vatandaş hiçbir gaman ne 
bağ, bahçe yapar, ne orman yapar. O hale gö- ' 
re, o takdirde masraf ve emek sarf etmez, Lü- j 
zumsuz bir fıkra olduğu Komisyon Bagkanmın i 
beyaniyle anlaşılıyor. j 

Bir hususu daha sormak isterim Sayın Baş- \ 
kan. 

BAŞKAN — Evet efendim. i 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Vergi i 

kanıınlarîyle gayri menkulün iktbabedilmesi 
mümkün değil ve şüphesiz. Ama Devletin hük
mî şahsiyetini haiz olup da imar ve ihya sureciy
le vatandaşın kültür arazisi haline getirdiği yor- \ 
den Devlet vergi alabilir mi, yoksa ecrimisil ini I 
talebetmesi lâzım? 

BAŞKAN — Evet efendim, bu Buruyu ce- | 
vaplandırınıs, i 

G E Ç J C Î > of-us-O.'. "üAşr ı >x:}o > :~ [ 

BAHMAK C J L E R (De/a da) - 's \ in- . - i 
ci hususu cevaplayacağım. Sayın 3.ka •• ,KI C: 
diler ki; «De/Iete ait bir arazide va^mdaş n o:- j 
man niteliğinde ağaç yetiştirmesi mimiktin do- I 
ğildir, buna hiçbir kanun cevaz vermen» 3::na ; 
cevap veren Orman Kanununun 63 noü madde:::- i 
ni okuyorum : i 

«Devletin hüküm ve tanarrufu allmda bulu- | 
nan arazide ağaçlandırma yapmak isteyenler j 
vali veya kaymakama müracaat ederler. Bu yer
lerin bu durumda olduğu tespit olunduktan sen- | 
ra, orman idaresi tarafından yapılacak ağaçlan
dırma planına göre, ağaçlandırma işine Ziraat 
Vekâletince izin verilir.» 

Demek ki, vatandaşlar, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan yerlerde de, bu yer- J 
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le.in aslına sahibolnıarnak kaydıyle ağaçlandır
ma yapmak isteyebilirler. Bu izni, okuduğum 
maddeye göre alabilirler ve Ira ağaçlandırmayı 
yapabilirler. Bunun mülkiyetle hiçbir ilgni yok
tur. Bu bir. 

YUSUF ZİYA YAĞÖÎ (Ankara) — Orman 
tahdidi içerisindeki yerlere aittir beyefendi o. 
Orm?n arazisi olma:; kaydıyle C831 sayılı Ka
nımda vardır. 

GffîÇİÖİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
EAEBÎAM mum (Devamla) — «Ağaçlandır
ma planları ve ağaçlama bilgisine ait türlü yar
dımlar, orman idaresince parasız yapılır. Pla-
n^ g3re ve müddeti içinde ağaçlandırılan saha-
la? ağaçlamaya başlanan yıldan itibaren beş yıl 
sonunda bu ağaçlamayı yapana parasız temlik 
olunur. 

Ağaçlanan sabayı; orman halinde koruyup 
idame ettirmeyenlerden temlik edilen yer geri 
alınır. Bu şartlara göre kurulan ve idame etti
rilen ormanlar Devlet ormanlarına katılmak üze
re istimlâk edilmez.» 

Demek ki. Devletin hüküm ve tasarrufu al
tmda olan yerlerde de orman yetiştirmek Or
man Kanununun 03 ncü maddesine göre müm-
Idınmih, koyduğumun muafiyet de bu madde ile 
ilgili, imiş. 

^ YUSUF SİYA YAĞOÎ (Ankara) — Orman 
tahdidi içerisiyle, orman arazisi olmak kaydıyle 
beyefendi. 
• GEÇİCİ KOMİSYON BÂŞKAITI ABDUR-
RAHMAN ÎIÜLEE (Davamla) — Efendim, or
man tahdidi içiyle ilgisi yoktur, «Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan arazi...» diyor. 
Sis bu suali sordunuz, ben de cevapladım. 

B AŞK AH — Sayın Komisyon Balkanı, soru 
şümullü bir soru idi, siz münhasıran orman ara
zisi haline getirilen yerler iç/in Orman Kanunu
na istinaden cevaplandırmış oldunuz. Bumun dı
şındaki nev'i araziler için de cevabınız olacak 
mı 'oyrıoa efendim? 

YUSUF EİYA YAĞCI (Ankara) — Sorumun 
ikinci kısmına... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAH'MAN GÜLER (Devamla) — Efendim o 
kısma ait sual tekrarlanırsa cevaplandırabili
rim, o kısmı tekrar eder misiniz? Arkadaşım 
tekrarlarsa cevaplandırırım. 
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BAŞKAN — Soru şöyle idi. Vergi kanunla-
rıyle gayri menkuller iktisabedilmez. Devletin 
bu gibi yerlerden vergi almaması iktiza eder. 
Olsa olsa bu gibi haller bir işgaldir bundan ec-
rimisil istenir, vergi istenebilir mi? Şeklinde bir 
soru idi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, 
Devletin hangi yerlerden vergi isteyeceği, daha 
önce Yüce Meclisçe kabul edilmiş ve halen mer'i 
olan bir maddede yazılıdır. Artık, Devletin nere
den vergi isteyebileceği, nereden isteyemeyece-
ği münakaşası burada geçmez. Devlet şuradan 
vergi istiyor, bu vergiyi şuradan istiyor; «Mü
kellef» diyor, «Arazi Vergisini, arazinin maliki, 
Varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa ara
ziye malik gibi tasarruf edenler öder.» diyor. 
Binaenaleyh,.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — O halen 
tasarruf eden. Devletin hükmî şahsiyetinde 
olan bir hali yeri adam kültür arazisi veya bağ, 
bahçe haline getirirse ne olacak oralar? Benim 
sormak istediğim bu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RIAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, bir 
vatandaş Devletin hali arazisinde burayı işlet
mek suretiyle kültür arazisi, bağ, bahçe yapmış
sa on yıllık muafiyete tabi; koyduk onu biraz 
önce. Bu on yıl sonra... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Alamaz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, ver
gi alabilmek mülkiyet şartına bağlı değil diyo
rum, siz alamaz diyorsunuz. 'Bu münakaşanın 
bu maddede geçmemesi lâzımdı. Bu, 13 ncü 
maddenin tanzimi sırasında geçmesi lâzımdı. 
Bu 13 ncü maddede Devletin nereden vergi ala
cağı yazılmış. Diyor İki : «Malikinden alınır, 
maliki yoksa intifa hakkı sahibinden alınır, o 
da yoksa malik gibi tasarruf eden şahıstan alı
nır.» Eğer, sizin dediğiniz gibi malik gibi tasar
ruf eden şahıs malik sayılsaydı yukarıdaki cüm
leye lüzum yoktu. 

BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplan
dırılmıştır. 

ISayın önder, sorunuz. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, bendenizin bir sualim olacak. Yalnız, Sayın 
Komisyon Başkanımız, vergi (hukuku ile mülki

yet hukukunu karıştırmayalım buyurdular ki, 
doğrudur. Bu beyanına katüarak bir soru sor
mak istiyorum. Çünkü verdiği cevaplar son de
rece önemlidir. 

Demin, Orman Kanununu okurken buyurdu
lar ki; «Devletin arazisi üzerinde eğer orman 
yapılırsa buradan da vergi alınır.» Ve dedi ki; 
«Bu ormandan vergi alındığı takdirde de şu ka
dar geçici muaflıktan istifade edilir.» Evvelâ, 
Devletin arazisinde orman yapmak demek iş
gal demektir. Şagilden vergi almak değil, Dev
letin onu kovması gerekir. Kanunlarımız da bu
nu amirdir. 

Beri taraftan, 15 nci maddenin (a) fıkrası 
da aynen bendenizin arz ettiğim gibidir, «özel 
kanunlara göre Devlet ormanları dışında orman 
yetiştirilmiş ise..» diyor ki, yani kendi tapulu 
mülkünde orman yetiştirmişse, «o halde 50 yıl 
muafiyete tabi.» O itibarla Orman Kanunîarıyle 
bunu izah etmek mümkün değildir kanaatinde
yiz. ISayın Komisyon Başkanı bu fikrimize işti
rak ediyorlar mı? Devletin arazisinde orman 
yetiştirenler Komisyon Başkanına göre fuzulî 
şagil değil midir? Bunların kovulması gerekmez 
mi? Vergi alınmak yerine bunların def edilmesi 
icabetmez mi? Bu anlayışta mıdırlar? Bunun 
izahını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, iSa-
ym önder'e tamamen katılıyorum. Yalnız, dik
kat buyurdularsa; bu münakaşa 15 nci madde
nin (a) fıkrası münasebetiyle ortaya çıkmadı, 
(b) fıkrası münasebetiyle ortaya çıktı. Ve de
diler ki sayın arkadaşım; «'Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan bir arazide ağaç ye
tiştirmek, orman yetiştirmek mümkün müdür?» 
Devletin hükıim ve tasarrufu altında bulunan 
bir arazide ağaç yetiştirmenin Orman Kanu
nunun 63 ncü maddesine gfire mümkün olaca
ğını söyledim ve şartlarını saydım. Şimdi, bu
rada (a) fıkrasındaki muafiyet, kendi arazisin
de orman yetiştirenlere ait muafiyettir. Bu
nun ötesinde bir muafiyet tanzim edilmemiştir. 
Tamamen Sayın önder'e katılmaktayım. 

BAŞKAN — ıSoru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Uzuüoğlu. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 
Efendim, elinde vatandaşın tapusu var; fakat 

— 509 — 



M. Meclisi B : 109 20 . 6 . 1972 O : 1 

arazisi ortada yok, köylü de göstermiyor. Mese
lâ : Aynı şekilde, nehirlerin yatakları değişmek 
suretiyle arazi kaybolmuş, vatandaşın tapusu 
var; fakat arazi meydanda yok. Bunun verdisi
ni kim ödeyecek? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, bu
rada konuşmakta olduğumuz madde geçici mu
aflıklarla ilgili maddedir. 'O maddenin sırası 
geldiğinde onu cevaplarız. Bu münakaşanın dı
şında kalması gerekiyor. Şu anda böyle cevap
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, buyurunuz. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Vaz geçtim 

sayın Başkan, 
İBAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Buyurunuz sayın Erdem. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, Komisyon Başkanından rica ettiğim hu
sus şu : Müzakeresini yapmış olduğumuz 1319 
sayılı Kanunun 15 nci maddesini tadil eden bu 
madde, 1319 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde 
geçici muaflık süreleri yetiştirilen ürünün cin
sine göre ayrı ayrı muaflıklar kazanmıştır; 
fmdıkita şu, üzümde bu, incirde şu. Bu defa iki 
kalıplaşmış çerçevenin içerisinde bu geçici 
muafİMarın süreleri tanzim edilmiştir. 1319 
sayılı Kanunda tespit edilen bu maddenin esp
risinden vazgeçilmesini gerektiren husus ne
dir? Sayın Başkanın bunu açıklamasını rica 
ediyorum. Teşekfkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Devamla) — Efendim, 
dikkat edilirse sayın arkadaşımın beyan ettiği 
gibi bütün muafiyetler bu yeni düzenlenen şek
liyle iki fıkra halinde tanzim edilmiştir. Biri
si; «Bataklık, turbiyeler, çorak, makdlik çalı
lık, taşlık ve sair haller doüayısıyle üzerinde 
tarım yapılamayan sahaların, ıslâh tedbirleriyle 
yeniden tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 
yıl;» burada arz ettiğim, ağaç dikme falan ba
his (konusu değildir. 

İkinci hal (c) fıkrasında: «c) teknik, eko
nomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartla
rı haiz olan arazide yeniden fidanla dikim ve^ 
ya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle 
ağaçlık, meyvalık, bağ ve bahçe meydana geti

rilmesinde azamî 15 yıl.»Tık bir süre tanınmış
tır. Ve arkasında; «(a) ve (b) fıkralarında ya
zılı muafiyet konusu arazinin bu fıkralarda 
gösterilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadı
ğının şartları ile (c) fıkrasına göre geçici mua
fiyet verilecek haller, bunların şartları ve mua
fiyet süreleri Tarım ve Orman bakanlıklariyle 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin mütalaası 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belli 
edilir.» denmiştir. 

Daha önceki mer'i kanunda bunlar yıl yıl 
ürünlerin çeşitlerine göre sayılmıştı. Burada 
her ürünün kaç yıl muafiyete alınacağı ka
rarnameye bırakılmıştır. Bunun böyle oluş ne
deni şudur. Türkiye'nin her yerinde iklim bir 
değildir, ekoloji bir değildir. Bir yerde sekiz 
senede yetişen bağ, başka yerde oniki senede 
yetişmektedir. Bir yerde beş senede meyve ve
rir hale gelebilen bir fidan başka bir bölgede 
dört senede meydana gelebilmektedir. Yani, 
muhite göre tanzimi imkân dahiline sokabil
mek için, yetiştirilecek ağaçların çeşidine gö
re bir muafiyelt yerine, bölgelere göre bir mua
fiyeti tanzim etmek üzere bu yetkinin ilgili 
vekâletlere verilmesi ve kararname mevzuu 
yapılmasında isabet görülmüştür. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?.. 

Yok.. 
Buyurun efendim. 
Efendim, Hükümet söz istiyor mu?,. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞ-
LU — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon tekrar söz almış ol
ması münasebetiyle; 

Sayın Okçu.. Yok. 
Sayın Yağcı... Yok. 
Sayın Karagözoğlu Buyurun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Getirilmiş bulunan bu geçici muafiyet 
maddesinin espirisini anlamak kolaydır; ge
rekçesi açıktır, (a) ve (b) fıkralarındaki mua
fiyetin gerekçesini izah etmeye lüzum görmü
yorum. 

Ancak, (c) fıkrasında yeniden yetiştirilecek 
olan ağaçlık ve meyveliklere bir geçici mua
fiyet tanınması çok lüzumludur. Çünkü, bu 
ağaçlar meydana gelinceye kadar üzerine di-
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kilen topraktan bir gelir temin ©dilmesi müm- I 
kim değildir. Bu itibarla, bu süre içinde bu 
toprakların vergiden muaf tutulması yerinde 
bir tedbirdir. 

Değerli arkadaşlarım, madde öylesine ted
vin edilmiştir ki, bu kadar lüzumlu ve bu ka
dar açık bir ihtiyaca cevap verecek olan bu 
(c) fıkrası maalesef Anayasaya aykırı olarak 
tanzim edilmiş bulunmaktadır, ileride bu (c) I 
fıkrasının Türkiye'de geniş tatbik sahası bu
lacak olan, Türk ekonomisinin yönelmesi lü
zumlu istikametleri sağlayacak olan bu madde 
ileride bir Anayasaya aykırılık iddiası ile ip
tal edilebilir ve bu yüzden binlerce, onbınler
ce çiftçi ailesi haksız yere mağdur edilebilir. 
Yüce Meclisin bu Anayasaya aykırılığı dikka
tine sunmak ve sayın Komisyonun bu konudaki 
görevini tam olarak yapmasını sağlamak en
dişesiyle söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu fıkra gerçekten 
Anayasamıza aykırıdır. Aynen okuyorum : 

«Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlar
dan gerekli şartlan haiz olan arazide yeniden 
fidanla dikim veya aşılama veya yeniden ye
tiştirme suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve 
bahçe meydana getirilmesinde azamî 15 yıl;» 

Demek ki, azamî 15 yıl muafiyet tanınacak. 
Peki asgari?... Asgari haddi tayin için de bu 
maddenin son fıkralarında derpiş edilmiş bu- I 
lunan kararnameyi hazırlayacak olan yetkili 
bakanlara sölâhıyet verilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 
Anayasamızın yeni 61 nci maddesi bu konuda, 
daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından ve
rilmiş bulunan kararların ruhunu muhafaza 
ederek, aynen şöyle demiştir: 

«Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı had
ler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun ol
mak şartiyle, vergi, resim ve harçların muafi
yet ve istisnalariyle nispet ve hadlerine ilişkin 
hükümlerde değişiklik yapmaya, Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınabilr.» 

Demek ki, Bakanlar Kurulunun bu konuda 
bir yetkiye sahibolabilmesi için mutlaka azamî 
ve asgari hadlerinin kanun vazu tarafından, Yü
ce Meclis tarafından kanun metninde gösteril
mesi mecburiyeti Anayasamızın 61 nci madde
sinde haklı olarak derpiş edilmiştir. 

Sözlerimi uzatmamak için ifade etmeyi lü
zumsuz görüyorum ki, vergi konuşu milletlerin, | 
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özellikle demokratik rejimlerde üzerinde titiz
likle durduklan, birçok açılardan önem taşıyan 
bir ciddî meseledir. Bu itibarla, Anayasalar 
vergi konularında çok sert bazı hükümler ge
tirmişlerdir, Bunların gerekçeleri de Yüce Mec
lis tarafından açıklıkla bilinmektedir. 

Bu itibarla, getirilmiş bulunan 15 nci madde
nin (c) fıkrası Anayasamızın bu sarahati muva
cehesinde Anayasaya aykırı bulunmaktadır. Bu 
iddia ileriye sürüldüğü takdirde, bu geçici mua
fiyetin en önemli kesimini teşkil eden (c) fıkrası 
iptal edilebilir ve Türkiye'de onbinlerce çiftçi 
ailesi, meyvelik ve ağaçlık yetiştirmek gayreti, 
çabası içinde bulunan çiftçi ailesi bu suretle 
mağdur edilebilir. 

Bu itibarla, bu maddenin hiç olmazsa (c) 
fıkrasının geri alınarak bunun, Anayasamızın 
biraz evvel okuduğum kesin ve âmir hükmü mu
vacehesinde, Anayasaya uygun hale getirilme
sinin sağlanmasını sayın Komisyondan istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun «Geçici muaflıklar» başlığını taşı

yan 15 nci maddesi gerek Hükümet tasarısına 
ve gerekse Komisyon değiştirisine göre daha ge
niş, vergi tekniği daha uygun ve mükellef ve 
Hazine lebine daha uygun olduğu için aynen 
muhafaza edilmelidir. 

Bu sebeple mezkûr Komisyon maddesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve istirham ederim. 
Demokratik Parti Grupu 

Adına 
Erzurum Trabzon 

Oevat önder Ekrem Dikmen 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 

bu önergeyi anlayamadık, tekrar lütfeder misi
niz?.. 

BAŞKAN — Tekrar okunacak efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının 8 nci 
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maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 15 nci mad
denin (a) ve (c) fıkralarının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

Madde 15. — a) özel Kanunlarına göre 
Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden 
orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan 
arazi asgari 50, azamî 80 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 bahçe 
meydana getirilmesinde asgari 10, azamî 15 yıl; 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emlâk Kanun tasarısının 

madde 8 ile değiştirilen 15 nci maddesinin (b) 
fıkrasının son kısmındaki 10 yılın 25 yıl olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sivas 

Enver Akova 
Sayın Başkanlığa 

Emlâk Vergisi kanun tasarısının madde 8 
ile değiştirilen 15 nci maddenin (b) fıkrasında
ki 10 yılın 20 yıl olarak ve (c) fıkrasındaki 15 
yılın 20 yıl olarak tadilini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Nevşehir 

Baha Müderrisoğlu Hüsametin Başer 

Sayın Başkanlığa 

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

Saygılar. 
Ordu Sivas 

Kemal Şensay Enver Akova 

Yüksek Başkanlığa 

8 nci maddeyle değiştirilen 15 nci maddenin 
(c) fıkrasının sonuna teklifimin ilâvesini arz 
ederim. 

Bu kanundan evvel dikilmiş bulunan ağaç
lık, meyvelik, bağ ve bahçenin hangi yıl dikildi
ği yapılacak beyanla tespit ve gerektiğinde ma-
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hallindekin ziraat teknisyenliğince tetkik edi
lerek muafiyetten istifade ettirilir. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 8 nci maddesiyle değiş

tirilen 15 nci maddenin (c) fıkrasında yer alan 
«... meydana getirilmesinde» ibaresinden son
ra aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

«Asgari 2 yıl;» 
Geçici Komisyon Başkanı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddeyle değiştirilen 15 nci maddenin 

(d) fıkrasının sonunda (c) fıkrasına atıf yapan 
kısmın çıkarılmasını arz ve teklif eylerim, 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre teker 
teker okutup işleme tabi tutacağım. 

(Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve Trab
zon Milletvekili Ekrem Dikmenin önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AB

DURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmı
yoruz. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, önergemi geri alıyorum, izahını yaptım. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
(Ankara Milletvekili Suna Tural ve Sinop 

Milletvekili Hilmi işgüzar'in önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AB

DURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyo
ruz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Önergemizi izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olması ricasiyle buyurun 
sayın işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar ; 

Bizim önergemizde, 15 nci maddenin (a) ben
dinde yer alan, arazisinde orman yetiştirmek 
isteyen vatandaşlara tanınan 50 yıllık sürenin as
gari yıl olarak, azamî yıl olarak da 80 yılın ka
bul edilmesini teklif etmiştik, 
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Sayın Komisyon Başkanı burada konuşur
ken, DeVlet mülkiyetinin dışında özel kişilere 
aidolan arazi üzerinde yetiştirilecek ağaçlardan 
bahsettiler, ilmin, tekniğin, ekolojik kaidelerin 
ve tabiat kanunlarının bugün tespit ettiği yıl as
gari 50 yıldır. 50 yıldan önce kesime tabi tutu
lan ağaç türü yetiştirilmesi, Türkiye iklim şart
larına göre, mümkün değildir. Ancak, kavak, 
fındık gibi ağaçlar yetişir ki, bunlar bu kanunun 
kapsamı dışındadır. 

Konya Milletvekili arkadaşımızın burada 
ifade ettiği gibi, şayet biz <bu kanunla erozyona 
mani olmak ve verimsiz toprakların yıllar boyu 
orman ağaçlandırılmasına tahsis edilmesini is
tiyorsak, teşvik bakımından, bunu asgari 50, 
azamî 80 yıl olarak kabul etmek zorundayız. 
Aksi faalde 'bir manası kalmaz. Azamî 50 yıl di
yoruz; yarın 10 sene sonra tatbike geçecektir. 
Bu yönüyle bu durumu dikkatinize arz etmek 
isterim arkadaşlarım. 

ikincisi, «Teknik, ekonomik ve ekolojik ba
kımlardan gerekli şartları haiz olan arazide ye
niden fidanla dikim veya 'aşılama veya yeniden 
yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvalık, Tjağ ve 
bahçe meydana getirilmesinde azamî 15 yıl»; 
muaflık kabul edilmiştir ki, biz bunun kanunun 
tatbikatına kolaylık vermek için asgari 10, aza
mî 15 yıl olarak teklif ediyoruz. Bu teklifimi
zi kabul ettiğiniz takdirde vatandaş bilir ki, 
10 - 15 senelik süre içinde benden vergi isten
meyecektir. Bağ, bahçe ve meyvalık yetiştiren 
arkadaşlarımız bilirler; bunların bazıları 10 se
nede meyva verir, bazıları ise 10 seneden sonra 
verir. 

Bu bakımdan, biz, tamamen işi teknik yön
den ele almak suretiyle bir takrir verdik. Takri
rimize iltifat ederseniz durum daha çok aydın
lığa kavuşacaktır, arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, efendim. Değişiklik öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Enver Akova'nın önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ıSayın komisyon bu önergeye ka

tılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
ENVER AKOVA (Sivas) — önergemi izalh 

için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 
Önergemi, yüksek huzurlarınızda, kısaca izah 

etmek için söz almış bulunuyorum. Sayın Komis
yon Başkanı gerekli izahatı vermiş bulunmakta
dırlar ; fakat Sayın Komisyon Başkanımızın ifa
desi beni tatmin etmiş değildir. Bu vesile ile, 
titizlikle üzerinde durulan 8 nci madde ile değiş
tirilen bu 15 nci maddenin (B) fıkrasının, bu 
şekilde kabul edildiği takdirde, vatandaşın aley
hinde olacağını yüksek huzurlarınızda bir kere 
daha itiraf etmek isterim. 

Büyük emek sarf edilerek yetiştirilen ve bu 
fıkra kapsamına alınan yerler için tanınan bu 10 
yıllık muafiyetin, bir olmazsa, 25 yıla çıkarılma
sı için vermiş olduğum bu önergemin kalbulü-
nü Yüce Heyetinizden önemle istirham eder say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Evet, efendim. Komisyon öner
geye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin iBaşer'in öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon bu 'önergeye ka
tılıyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON 'BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu ve Sayın 
Başer tarafından verilen önergeye komisyon ka
tılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Kemal Şensoy ve Sivas 

Milletvekili Envar Akova'nın önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?. 

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

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Önergemi izah 
için söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, buyuru
nuz efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 
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Sayın Ali Naili Erdem tarafından, bu 15 nci 
maddenin (C) fıkrasıyle alâkalı olmak üzere, 
Sayın Komisyon Başkanına bir sual tevcih edil
di; 1319 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde muh
telif meyvelik, bağ ve bahçelere tanınan muafiyet 
hadleri gösterilmiş iken bu tasanda buna niçin 
iltifat edilmediğini sordu. Sayın Komisyon Başka
nı Ibu suale vermiş olduğu cevapta, memleketimizin 
muhtelif bölgelerinde bu meyvelerin, bağ ve 
'bahçelerin. yetişme sürelerinin muhtelif olabile
ceğimi ve bu itibarla bu 15 nci maddede azamî 
had gösterme şeklindeki fikre iltifat etmedik
lerini beyan etti. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon Başkanı
nın bundan başka ortaya koyduğu bir esbabı 
mucibs yoktur. 

Diğer taraftan, Sayın 'Coşkun Karagözbğ-
lu, sadece azamî haddin belirtilmiş olmasının 
Anayasanın 61 nci maddesine aykırı olduğunu 
ifade etti ki, "bu fikre de katılmamak mümkün 
değil. Tahmin ediyorum saym komisyon bu nok
sanlığı telâfi etmek maksadıyle bir asgarî had 
getirdi. Benim kanaatime gföre bu yanlış. Bu as
garî haddi meyve türlerinden herhangi biri 
için, mesela fındık için 5 - 1 0 sene diyebiliriz, 
zeytin için 7 - 10 sene diyebiliriz, ama, hepsine 
şamil olmak üzere bir asgarî had gösterilmiş 
olması, kanaatimizce, Anayasanın 61 nci mad
desinin istihdaf ettiği gaye istikametinde bir fi
kir olarak mütalaa edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 15 nci madde
nin 2 nci fıkrasında, «teknik, ekonomik ve ekolo
jik bakımlardan gerekli şartlan haiz olan ara
zide, a) Yeniden fidanla dikim ve deliyeceye 
aşılanmış olan zeytinlik 15 yıl, Antep fıstığı 
için 15 yıl, tekrar yeniden fidanla dikim*Antep 
fıstığı için 20 yıl, kestanelik için 20 yıl, keçi
boynuzu için 10 yıl ve narenciye bahçeleri için 
10 yıl fındık bahçeleri için 15 yıl, bağ ve gül
lükler için 6 yıl, kavaklıklar için 10 yıl ve pa
lamut meşelikleri için 20 yıllık muafiyet» süre
leri tanınmış bulunmaktadır. 

Şimdi, bizim takdim etmiş olduğumuz öner
ge, bu 15 nci maddenin (C) fıkrasının tamamen 
ortadan kaldırılması ve bu fıkra ile alakalı ol
mak üzere, maddenin sonunda, «(€) fıkrasına 
göre geçici muafiyet verilecek haller, bunların 
şartları ve muafiyet süreleri, Tarım ve Orman 
feakanlıklanyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği

nin mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakan
lığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu kara-
riyle yürürlüğe konulur» cümlesinin tamamen 
ortadan kaldınlması maksadını taşımaktadır. 
Kaldı ki hu hususta da aynca Sayın Ata Topal-
oğlu tarafından bir takrir verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Komisyon 
Başkanının öne sürmüş olduğu esbabı mucibe 
muknî değildir. Bu itibarla bu, (O) fıkrasının 
tamamen kaldırılması suretiyle azamî hadleri 
15 nci maddede belirtilen ağaçlık, meyvelik, 
bağ ve bahçelerin burada da aynı hadlere ria
yet edilmek suretiyle muhafazası maksadını ta
şıyan takririmize iltifat ettiğiniz takdirde, öyle 
zannediyorum ki, muhtelif arkadaşlanmız tara
fımdan öne sürülen ve hepsinde haklılık payı 
bulunan birçok fikirler de nazan itibara alın
mış olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Şensoy ve Sayın Aikova 

tarafından verilmiş olan değişiklik önergesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz 
ve verilen takrirlerle birlikte maddeyi geri isti
yoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi mi, önergeyi mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Maddeyi efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon maddeyi ve
rilen diğer önergelerle birlikte geri istemiştir. 
oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... KaJbul edilmiş ve madde 'önergelerle bir
likte komisyona iade edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum efendim. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Öner

ge kabul edildi, maddeyi sonradan geri aldı
lar. 

BAŞKAN — Maddeyi geri aldılar efendim, 
tasanyı almadılar ki... 

HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Sayın Baş
kan, Meclis kabul etmedi. 

BAŞKAN — Neyi efendim? 
HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — 'Maddenin 

geri verilmesini çoğunluk kaibul etmedi. 
BAŞKAN — Kabul etti efendim. Oyladım... 
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ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, usul hakkında bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Bir anlaş

mazlık vukubuldu. Şimdi Kemal Şensoy ve ar
kadaşının teklifi kabul edildi. 

BAŞKAN — Evet, değişiklik önergesini 
Umumî Heyet kabul etti, komisyondan, filhal 
katılıp katılmadıklarını sordum ve komisyon 
«maddeyi geri istiyorum» dedi. Bunu oyladım, 
Umumî Heyet kabul etti. 

HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Bunu anla
madım. 

BAŞKAN — Beyefendi, lütfen ayağa kalkı
nız ve byle ifade buyurunuz, Başkanlıkla görüşü
yorsunuz. 

HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Meclis, mad
denin geri verilmesini kabul etmedi, lütfen ye
niden oylayınız. 

BAŞKAN — Kabul etti, yeniden oylama ol
maz efendim. Ben saydım, Umumî Heyet madde
nin komisyona iadesini kabul etti ve ben de mad
deyi komisyona iade ettim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
itirazımız var. 

BAŞKAN — Ne itirazı; efendim? Ne ba
kımdan?... 

ENVER AKOVA (Sivas) — Kâtiplerle itti-
fak halinde misiniz? 

BAŞKAN — Gayet tabiî ittifak halindeyiz. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Hayır, efen

dim, tereddüt var, lütfen tekrar oylayınız. 

BAŞKAN — Kâtip arkadaşlarım şu anda it
tifak halinde olduğumuzu tekrar beyan ettiler 
efendim. 

Evet, efendim, 9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Aynı kanunun 16 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Küçük çiftçilikte istisna : 

Madde 16. — Mükelleflerin (Ziraî kazancın 
dışında kazanç veya iradı olan Gelir Vergisi mü
kellefleri hariç) Türkiye'deki arazisinin (Ar
salar hariç) toplam vergi değeri 100 000 liraya 
kadar olanlarının 50 000 lirası Arazi Verdisin
den müstesnadır. 

Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eş ve 
velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri 
toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mü
kelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara 
alınmak suretiyle uygulanır. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın önder, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun «kü
çük çiftçilikte istisna» başlığını taşıyan 16 ncı 
maddesi hakkındaki değiştirişin müzakeresine 
başlamış bulunmaktayız. Bu konuda D. P. Gru
bu adına fikirlerimizi arz ve izah edeceğiz. 

Evvelâ bu maddenin geçirmiş olduğu seyri 
izah etmek istiyorum. 

1319 sayılı Kanuna göre - ki kanun 1970 yı
lında malumuâliniz, kabul edilmiştir - «küçük 
çiftçilikte istisna» başlığını taşıyan madde ay
nen şöyledir: 

«Madde 16. — Müekelleflerin bir vergi dai
resi bölgesindeki arazisinin, arsalar hariç, top
lam vergi değeri 50 000 liraya kadar olanları
nın tamamı, 50 000 liradan fazla olanlannun 
'50 000 lirası Arazi Vergisinden müstesnadır.» 

önemli olmasına binaen, maddenin 1 nci fık
rasını okumakla yetiniyorum. 

Dilkkat edilecek olursa, burada maddenin 
matlabı ile maddenin metni arasında bir çelişki 
mevcuttur. Aslında maddenin matlabı «küçük 
çiftçilikte istisna» yerine, «Arazi Vergisinde is
tisna» olmalıdır. Yani, kanuna göre Arazi Ver
gisinde vergi değeri nazarı itibara alınarak bu
nun 50 000 lirası Arazi Vergisinden istisna kılı
nacaktır, müstesna olacaktır. 

Şimdi kanun 'böyle iken, Hükümetin sevk et
miş olduğu tasanda bu «küçük çiftçilikte istis
na» yi tamamen ortadan kaldırıyor. Komisyon 
birinci değiştirişinde, Hükümetin teklifini ka
bul etmiyor ve Hükümetin 16 ncı madde üzerin
deki değiştirişini tekliften çıkarıyor, böylelik
le kanundaki 16 ncı maddeyi aynen kabul edi
yor. Yani, komisyon kanuna rücü ediyor. Kü
çük çiftçilikte istisna maddesini, 50 000 liralık 
muafiyeti komisyon birinci değiştirişinde aynen 
muhafaza ediyor. Ki, biz, tasarının müzakeresi 
esnasında bunu memnuniyetle kaydettik, komis
yonu tebrik ettik, bu dikkatinden, bu itinasın
dan dolayı komisyona grubumuz adına takdirle
rimizi sunduk. 
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Sonradan Tcomisyon, ikinci değiştafişinde 
maalesef bize göre bir tenakuza düşmüştür. 
Şöyle ki; 

Komisyonda maddenin almış olduğu son şek
li okumak, ondam sonra yüksek dikkatlerinizi 
bu noktaya çekmek istiyorum: 

«Küçük çiftçilikte istisna. 

Madde 16. — Mükelleflerin ziraî kazancın 
dışında kazanîç veya iradı olan G-elir Vergisi 
mükellefleri hariç, Türkiye'deki arazisinin - ar
salar hariç - toplam vergi değeri 100 000 liraya 
kadar olanların 50 000 lirası Arazi Vergisinden 
müstesnadır.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada yapıl
mak istenen değişikliğe bilhassa dikkatinizi çe
kiyorum. 

Bir arazinin değeri 100 000 lira ise, bunun 
50 000 lirası vergiden muaf tutuluyor. 100 001 
lira ise, bunun tümü vergilendiriliyor. Bu doğ
ru bir hareket değildir. 100 001 lira, 100 002 
lira, 100 000 liradan yukarı olan bilcümle ara
zinin tümü verg-iye tabi tutuluyor, fakat 100 000 
liradan aşağı olduğu takdirde, 50 000 lirası ver
giden istisna kılmıyor, müstesna sayılıyor. 

Şimdi böylelikle 100 000 liradan yüksek de
ğerde, vergi değerinde arazi sahibi nevama Dev
let tarafından tecziye edilmiş oluyor, cezalandı
rılmış oluyor. Bunu uygun bulmuyoruz. Vergi 
adaletiyle bağdaştıramjyoruz, 

Bu itibarla biz diyoruz ki; aynen kanuna 
rücu edelim, her arazinin, vergi değeri ne olur
sa olsun, bütün arazinin 50 000 lirası vergiden 
istisna kılınsın. Ayrıca kanundaki tenazur bakı
mından da bunu doğru buluyoruz, 

Değerli arkadaşlarım, kanunun 6 ncı madde
si var. Kanun önünüzde ise lütfen 6 ncı madde
yi tetkik buyurun. Bu 6 ncı madde konusunda 
Sayın Ali Naili Erdem arkadaşımız, Grup Baş-
kanvekili olarak daha evvel bir önerge vermiş
ler, dün igayın Başkanın da dikkatini çekti, ben
deniz de naçizane ikaz görevimi yaptım. 60 000 
lira Hükümet tarafından 30 000 liraya indiril
mişti. Komisyon bunu çıkarmıştı, 60 000 lirayı 
aynen muhafaza etmişti. Bunu memnuniyetle 
kabul ettik. Köy binalarında vergi değerlerinin 
60 000 lirası, Bina Vergisinden müstesna kabul 
ediliyordu ki, bu doğrudur, yerinde bir hareket
tir. Hükümetin bunu 30 000 liraya indirmesini 
yerinde bulmamış idik. Sayın Ali Naili Erdem 

arkadaşımız da 60 000 lirayı arzu ettiğini beyan 
etmişti. Aslında önergeye de lüzum yoktu. Za
ten önerge de muameleye tabi tutulmadı. 

Şimdi köy binalarında 60 000 lirayı istisna 
olarak kabul ediyoruz, araziye geldiğimiz za
man, arazinin 100 000 liradan fazla olan değer
leri için 50 000 lirayı istisna olarak kabul etmi
yoruz. Burada bir çelişki vardır. Köy binaları
nın 60 000 liraya kadar olanı istisna kabul edi
liyor. Burada-aynı tenazur muhafaza edilmiyor. 

Bu itibarla biz 50 000 liranın seyyanen istis
na olarak kabulünü istirham etmekteyiz. 

Ayrıca, değerli maliyeci arkadaşlarımıza bir 
hususta ikaz görevimizi yapıyoruz. Maliye ile 
mükellef arasını açacak tarzda bir madde ted
vin edilmiştir. Mükellef 100 000 liradan yukarı 
değerde olan arazisini 100 000 liranın aşağısın
da göstermek için, bir gayretin içerisine gire
cektir, psikolojikman bu böyle olacaktır. Böy
lelikle arazisinin hakiki değerini, rayiç değerini 
istisnadan faydalanmak için bildirmeyecektir. 
110 000 lira ise, 130 000 lira ise; 99 000 lira, 
95 000 lira 100 000 lira olarak gösterecektir. 
Halbuki, bu 'istisna seyyanen kabul edildiği tak
dirde, mükellef, beyannamesinde arazisinin ger
çek değerini, rayiç değerini aynen bildirecektir. 

Kanunlar tedvin olunurken, kanunlar yapı
lırken mükellefi, vatandaşı kötülüğe değil, 
ahlâkiliğe sevk etmek prensip olarak ele alın
malıdır. Hukuk politikası bakımından da bizim 
savunduğumuz bu görüş doğrudur. 

O itibarla, bizim savunduğumuz hukuk poli
tikasına da kanunun bu şekilde tedvini doğru 
değildir. 

Beri taraftan değerli arkadaşlarım, her vesi
le ile teknisyenlerin görüşlerine iştirak edeceği
ni; tekniğe, ihtisasa önem vereceğini belirten 
hükümetlere, bu konuda bir hususu hatırlatmak 
isterim : Türkiye Ziraat Odaları Birliği kanun
la kurulmuş, arazi konusunda, çiftçi konusunda 
söz söylemeye yetkili değerli bir kuruluştur. Bu 
kuruluşun biza göndermiş olduğu bir muhtıra 
vardır. Bu muhtıranın 3 ncü maddesinde, bu 
«küçük çiftçilikteki istisna» maddesinin aynen 
muhafazası istenmektedir. D. P. Grubu olarak 
biz de bu 50 000 liranın seyyanen muhafazasını 
istirham etmekteyiz. 

Ayrıca bir husus daha var. 50 000 liralık İs
tisna 1970 yılında kabul edilmiştir. 1970 yılın-
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dan sonra devalüasyon yapılmıştır. Devalüas
yon, yine malumunuz olduğu veçhile, % 66,6 ola
rak para değirini düşürmüştür. 1970 yılının 
50 000 Jîrası ile 1972 yılının 50 000 lirası bir de
ğildir. Gayri menkul değerlerinde, kıymetlerin
de artış vardır. Para değerinde de azalış vardır. 
Türkiye'de her on yılda bir devalüasyon yapıl
makta, paranın kıymeti düşmektedir. O itibar
la, 50 000 liranın seyyanen tatbikinde zaruret 
vardır. 

Ayrıca, 1970 yılının kıstas ve kriterleri 1972 
yılında nazarı itibara alındığı takdirde, 50 000 
liranın 75 000 Ura, hatta 100 000 lira olarak na
zarı itibara alınması lâzımgelir. Bu beyanımız 
bir mübalağa değildir, bugünkü şartlara uygun 
bir beyandır. 1970'in 50 000 lirası ile 1972'nin 
75 000 lirası, 80 000 lirası, gerçek değer olarak 
ancak eşdeğer olabilir. 

Bu konuda daha evvel vermiş olduğumuz 
bir önerge vardır. Bu önergeye iltifat edilmesini 
istirham ediyoruz. Maksadımız; küçük çiftçi
nin, küçük arazi sahibinin korunmasıdır. 

Şuna da dikkatinizi çekerim: Böyle istisna
larla vatandaşı, gerçek değeri bildirmeye teş
vik etmiş olacağız. Bunlarla vergi kaybı de
ğil, vergi artışı olmuş olacaktır. 

Bugünkü Milliyet Gazetesini, okumuş iseniz 
görmuşsünüzdür, Amerika'da bu konuda, Emlâk 
Vergisi konusunda, nispetleri indirme bakı
mından, bir cereyan mevcuttur. Dünya bu yo
la gitmektedir, istisnalarla, nispetlerin aza'.ul-
ması ile herhangi bir endişeye kapılmaya ma
hal yoktur. Çünkü matrahlar fazla gösterilece
ği için, gerçek değerler gösterileceği için, ver
gi toplamında, vergi gelirinde azalış değil ar
tış olacaktır. 

Bizim görüşümüz (bundan ibarettir. Dinle
mek lüfunda bulunduğunuz için saygılarımı 
arz eder, huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adına Sayın 
Salih Yıldız, buyurun, 

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

Bu madde vesilesiyle, getirilen beyan esası
na temas etmemek mümkün değildir «Tahrir 
esası» yerine, «ıbeyan esası» nm getirilmiş ol
ması, kanaatimizce bu kanun tasarısının en bü
yük reform vasfıdır. Reformdan maksat, bir 
değişiklik ise - ben «reform» kelimesini bu ka-
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nun vesilesiyle bu manada alıyorum - asıl geti
rilen değişiklik budur. 

Binaenaleyh, bu manada büyük bir değişik
likle karşı karşıya olduğumuza ve beyan esası
na göre mükellefi vergilendireceğimize göre, 
bir merhalenin muhtemel sonuçlarını da her ve
sile ile dikkate almamız gerekir. 

Bunun neticesi ne olur, gerçekten bekleiien 
elde edilecek midir, edilmeyecek midir? Beyan 
esası Türkiye'ye ne getirecektir? Bunu şimdi
den kestirmek mümkün değildir. Bunu zamana 
bırakmak ve neticeleri beklemek en doğru bir 
görüş olacaktır. 

Kaldı ki, beyan esası üzerinde gerek şahsan, 
gerek grup olarak görüşlerimizi muhtelif ve
silelerle arz etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi bu madde vesilesi ile bir iki nokta
ya temas etmek istiyorum. 

Bugün Türkiye'de 50 000 liralık küçük çift
çilik muafiyetini dahi çok görenler vardır ve 
çok görenlerin dayandıkları esbabı mucibe şu
dur: Efendim, Türkiye'de köylü esasen vergi 
vermiyor, Bu, kanaatimce tamamen yanlış bir 
görüştür. Türkiye'de köylü, vergi veriyor ve 
dolaylı yollardan çok vergi veriyor. Üstelik 
köylü, bu vergisinin içinde bulunduğu imkân
lar ve iştigal sahası itibariyle, başka sahalara 
da inikas ettirmek imkânından mahrumdur. 

Geçen yıl bir kilo 'buğday ile bir kilo mazot 
alabilen köylü, bu yıl birbuçuk kilo ile ancak 
bir kilo mazot alabilmektedir. Binaenaleyh köy
lü, dolaylı yollardan kendi gücünün üzerinde 
vergi vermektedir. 

Bugün tatbik etmekte bulunduğumuz gelir 
vergisi de gerçekten Türkiye'de bir reform ni
teliğinde getirilmiş bir vergi ve ilk zamanlarda 
gelir vergisi birçok muafiyetler<den, birçok is
tisnalardan geçe geçe bugüne kadar gelmiştir. 

Esasen her reformda birtakım istisnalar ta
nımak zarureti vardır. Bugün bu madde vesi
lesiyle tanınan 50 000 liralık muafiyeti çok ger
mek şöyle dursun, benden evvel konuşan sayın 
arkadaşımın görüşlerine iştirak ettiğimi gaj'et 
raJhatlıkla söylemek isterim. Şöyle ki, Lıu-
afiyete gidip gitmemek evvelâ bir tercih me
selesidir. Mademki, muafiyete gitmeyi bir 
tercih olarak almış bulunuyoruz, bunun 
sonucu olarak da bunu adil bir şekilde tedvin 
etmeye mecburuz. 
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100 000 liraya kadar değer beyan eden mü
kellefin ilk 50 000 lirası vergiden muaf olacak
tır, ama 100 000 liranın üzerinde bir beyan bu 
muafiyet imkânını tamamen ortadan kaldıra
caktır. Bu, âdil bir şey değildir ve ne kanun 
tekniğine, ne de vergi tekniğine uygun düşmüş 
bir tedvin şekli de değildir. 

Demin de arz ettiğim gibi, muafiyeti kabul 
edip etmemek ayrı bir mesele, ama kabul ettik
ten sonra bunu en âdil şekilde tedvin etmek 
zarureti vardır. Bu itibarla görüşümüz odur 
ki, her halükârda mütasaviyen, hiçbir fark gö
zetmeden, değer ne olursa olsun ilk 50 000 lira
yı mutlaka muafiyet hudutları içerisinde mü
talâa etmek ve küçük çiftçiyi bu imkândan is
tifade ettirmekte fayda vardır. 

Bu kanunla bir intikal devri yaşıyoruz, bir 
yenilik getiriyoruz. Demin de arz ettiğim gibi, 
bu yenilik gerçekten sonucunun şimdiden ne 
olacağı belli bulunmayan bir beyan esasına is
tinat ediyor. Binaenaleyh, bu geçiş döneminde 
50 000 liralık muafiyeti bütün mükelleflere, ya
ni küçük çiftçilere tatbik etmekte fayda var
dır. 

Arkadaşım da temas etti, bazen bağlayıcı hü
kümler vergi kaçağına sebebolmaktadır, ver
gi ziaına sebebiyet vermektedir. 100 000 liranın 
üstüne çıkmamak için gayret serfeden mükel
lef bu takdirde başka bir yol ile Devletin ver
gi ziyama sebebiyet verecektir. Binaenaleyh, 
benden evvel konuşan ve önerge veren sayın ar
kadaşımın belirttiği gibi muafiyetin hiçbir fark 
gözetmeden bütün mükelleflere tatbikinde fayda 
ve zaruret olduğunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — ISayın Salih, buyurunuz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Geçici Komisyonda bu maddenin müzakere

sine başlandığı zaman Hükümetin getirdiği 
maddeyi Komisyonumuz yerinde bulmamış ve 
kaldırmayı uygun bulmadığı için de eski 
maddeyi aynen ikâme etme yoluna girmiş, fa
kat sonunda bazı düşüncelerle bu maddeyi bu
günkü şekliyle tedvin etmeyi ve Yüce Mec
lise bu şekilde takdim etmeyi uygun bulmuş
tur. 

Dsğerli arkadaşlarım nispet üzerinde ıs
rarla durmaktadırlar. Küçük çiftçilerin tarifi 
nasıl yapılacaktır, kıstas nedir, muafiyetten 

(kim ve nasıl istifade edecektir? Elbette ki, 
bunun bir ölçüsü olmak gerekirdi. Bu öl
çüyü nasıl bulacaktık?.. 

Arkadaşlarım, bu ölçüyü bulmak için Ko
misyon bu mesele üzerine titizlikle eğilmiş, 
küçük çiftçileri koruma düşüncesi içerisinde 
100 000 liralık bir araziye sahibolan kim
seyi normal olarak «küçük çiftçi» kabul et
miş ve bunun 50 000 lirasını vergiden muaf 
tutmak suretiyle meseleye bir çözüm şekli ge
tirmiştir. 

Komisyonda bu maddeye son şekli verilir
ken, ben de arkadaşlarımla mutabakat halinde 
idim ve «100 000 liralık arazi sahibi olan 
bir kimse Türkiye^de normal olarak küçük 
çiftçi sayılır» inancı içinde bulunduğumuz için 
bunun 50 000 lirasını vergiden muaf tuttuk. 
100 000 liranın dışında 150 000, 200 000, 
500 000 lira veya daha büyük değerde arazi 
sahibi olanların 50 000 liralarının vergiden 
muaf tutulmasının sosyal adalet düşüncesiyle 
bir alâikası olmadığı inancı içinde bulunduğu
muz için 50 000 liralık muafiyeti 100 000 li
ralık araziler ile tahdit ettik ve bu görüşü be
nimsedik. Bu bakımdan 50 000 lira küçük 
çiftçi muafiyetinin üst sınırı olsa buna itiraz 
edildiği gibi, 200 000 lirayı üst sınır olarak 
kabul etseniz dahi, o zaman 200 001 lira için 
de itiraz edeceksiniz. Zaten matematik olarak 
bu hesaplar yapılırken muayyen bir ölçü 
bulmaya mecburuz. Vasati bir ölçü ka
bul edilir, ama bunun lehinde de, aleyhin
de de konuşulabilir. Onun için ben maddedeki 
«100 000 liraya kadar olan arazilerin 50 000 
lirasının vergiden muaf tutulması, 100 000 
lirayı aşan arazilerin vergiye tabi tutulması» 
uygundur inancı içindeyim. 

Arkadaşlarım, ben önemli bir nokta üzerin
de durmak istiyorum. Benim görüşüme göre, 
vergide politika olmaz. Verginin bazı pren
sipleri vardır; bu prensipler tahtında vergi 
vaz'edilir. Bu prensiplerin dışında vergi vaz
edildiği zaman umumî prensipler dışına çıkıl
mış olur, vergi tarh özelliğini (kaybeder. Bazı 
arkadaşlarımın da belirttiği gibi, vatandaşın 
rahatlıkla ödeyebileceği bir şekilde, gelirine 
uygun ve âdil esaslara göre vergi almak ge
rekir. Bu bakımdan, bu konuları politikanın 
dışına çıkarmak uygun olur kanaatindeyim. 
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Diğer taraftan vergide bsyan meselesine 
gelince : Ben su inanç içindeyim ki, vergi, 
vatandaşın Devlete karşı vecibelerinin başın
da gelir. Kanun noksan veya yanlış çıkabi
lir. nispetler eksik veya fazla olabilir. Vatan
daş vergi mükellefiyetini yerine getirirken 
şu veya bu sebeplere istinadederek ahlâkî 
prensipler dışında az beyanda bulunmak su
retiyle ve meseleye kendi görüşüne göre bir 
hal şekli getirmesi tasvibedilemez. Bu mem
lekette vergi mükellefi her kim olursa olsun, 
Yüce Parlamentodan çıkan kanun hükümle
rine uymak sorundadır, ahlâkî vecibelerini 
yerine getirmek mecburiyetindedir. Ben o 
inanç içindeyim ki, vatandaş bu vazifesini be
nimsediği zaman Devletin vatandaşa gö
türdüğü hizmetler kolaylıkla vatan sathına 
yayılacaktır. Bu bakımdan madde, benim gö
rüşüme göre, gayet güzel tedvin edilmiştir, öl
çüler tamamen yerinde ve uygundur. Küçük 
çiftçi için bulunan kıstas komisyonda 100 000 
lira olarak kabul edilmiştir, 50 000 lirası da 
muafiyette esas olarak alınmıştır. Bu muafiye
tin bütün çiftçilere tatbikini, şahsî görüşüme 
göre uygun bulmuyorum. Çünkü, 100 000 lira 
üzerinde arazi sahibi olan kimselerin vereceği 
vergi zaten 100 000 lira için binde 3'ten 300 lira 
eder, bunun neresinin ne şekilde muafiyete tabi 
tutulacağı da sormaya değer bir husustur. Bu 
bakımdan madde yerindedir ve bu şekilde ka
bul edilmesi uygundur kanaatindeyim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

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

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Tasarının önemli bir maddesi üzerinde mü
zakere yapmaktayız. Benden önce konuşan ar
kadaşlarım, 50 000 liralık muafiyetin 1319 sa
yılı Kanunda olduğu tarzda muhafaza edilmesi 
lâzımgeldiği görüşünü savundular. Yani dedi
ler ki, her mükellef için 50 000 liralık mutlak 
bir muafiyet tanınmalıdır, hattâ maddenin baş
lığı da değiştirilmeli, «Küçük çiftçilikte istis
na» olmamalı, «Arazi Vergisinde istisna» olma
lıdır. 

Şimdi, bir hususu arz edeyim: Arazi ve Em
lâk Vergisinde «muafiyet» diye bir şey bu ver
ginin tekniğine uymaz. Başından beri söylüyo
ruz, reel vergidir, bu verginin mükellefi emlâk 
ve arazinin bizzat kendisidir, sahibi değildir, 
emlâk ve arazi vergi ödeyemeyeceği için bu 
vergi sahibinden alınır, bu vergi ile sosyal ada
let gerçekleştirilemez. Bu, böyle olunca arazi 
vergisinde istisna bu verginin bizzat kendi tek
niğine ve bünyesine uymaz. Binaenaleyh, böyle 
bir istisnanın, herhangi bir şart alında dahi ol
sa, tanınması yerinde değildir, doğru değildir. 

Komisyon 472 S. Sayılı ilk tasarısını getir
diği zaman bu nedenlerle 1319 sayılı Kanundaki 
bu muafiyeti kaldırdı, fakat sayın parti grup 
sözcülerinin ve şahsı adına görüşlerini bildiren 
değerli arkadaşlarımızın Yüce Mecliste zabıt
lara geçen beyanları karşısında böyle bir tema
yülü gördü ve ikinci çalışması sonucunda bu 
muafiyeti, huzurunuzdaki tasarının sınırları 
içinde, getirmeye mecbur kaldı. 

Sayın arkadaşlarım, bu muafiyet maddesini 
müstakil olarak mütalâa etmemek, muafiyet 
maddesini takibeden maddedeki vergi nisbetiy-
le birlikte mütalaa etmek lâzımdır. 

Şimdi, 50 00 liralık muafiyeti eğer bütün 
çiftçilere tanırsanız, bağışlayacağınız vergi 150 
liradan ibarettir. Bu 150 lira üzerinde uzun 
uzadıya konuşmaya ve bazı arkadaşlarımızın 
devalüasyonu da ileri sürmek suretiyle ortaya 
koydukları gerekçe muvacehesinde lüzum yok
tur. Çünkü, 150 lira büyük ve önemli bir para 
değildir. 

Sayın Aygün arkadaşım da gayet vuzuhla 
ifade ettiler; buradaki istisna gu nedenle kon
du : Barınma sınırı, hududu içinde bulunan 
küçük çiftçilerimiz, cüzi de olsa 150 liralık bir 
vergi ile bugün için mükellef tutulmasınlar, 
gerekçesine iltifat edildi ve bu verginin, ba
şında söylediğim tekniğinden sırf bu nedenle 
ayrılmdı. 

Şimdi, iki sınır kondu: Birincisi; «Ziraî ka
zancın dışında kazanç veya iradı olan Gelir 
Vergisi mükellefleri hariç» dendi. Yani, bir va
tandaş düşünelim; ziraî kazancın dışında ka-
zaanç ve iradı var ve bu sebepten de Gelir Ver
gisine tabi. Bu vatandaşın mülkü 25 000 liralık 
da olsa bu küçük çiftçi istisnasından istifade 
edemeyecektir, ikincisi; 100 000 liranın üzerin-
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de bildirimde bulunan vatandaşlar da komis
yonun görüşüne göre artık küçük çiftçi adde-
dilmelidir. Bunlar için muafiyet tanınmadı. 
100 000 liranın altında bildirimde bulunan va
tandaşların 50 000 lirası istisna edilmek sure
tiyle ileride getirilecek olan binde 3 lük vergi, 
100 000 liraya kadar bildirimde bulunan vatan
daşlarda binde 1,5 olarak kabul edilmiş oldu, 
yani 100 000 lira vergi matrahı bildirmiş olan 
bir vatandaş 150 liralık vergi yükü altına alın
dı. 

Muhterem arkadaşlarım, vatandaşı düşün
mek güzel şeydir, fakat bu arada Devleti de dü
şünmek lâzımdır. Şayet bu küçük çiftçi istis
nası genelleştirilecek olursa, bu istisnayı taki-
beden maddedeki binde 3 oranı da aynı kalırsa 
bu vergide hâsılat kalmayacaktır. Bu vergiyi 
reddetmek de Yüce Meclisin yetkis i dahilinde
dir; reddedebilir ona komisyon olarak biz hiç 
bir şey demeyiz. Fakat komisyon olarak şunu 
söylemeye mecburuz: Bu küçük çiftçilik istisna
sı, bu şartlarla, bu kayıtlarla kabul edilmezse 
bu verigiden hâsılat beklemeye artık imkân yok
tur. Yüce Meclisin bu yolda bir tercihi olursa 
buna da saygı duyarız. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — 50 000 liralık 
arazisi olan şahıs vergi ödeyecek mi beyefendi? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
50 000 liralık arazi bildiriminde bulunan kişi 
vergi ödemeyecektir. 

Beyan üzerinde de duruluyor; ona da kısaca 
temas etmek istiyorum, Sayın Maliye Bakanı da 
dün bir misal verdiler : «Erzurum'da 50 000 li
ranın üzerinde matrah bildiriminde bulunan 
mükellef sayısı üçtür» dediler; her halde doğru
dur, kendileri resmî görevleri icabı... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Bina için mi, 
arazi İçin mi?. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bina için efendim. 

... Bu beyanda bulunmuşlardır, iltifat etmek 
lâzımgelir. 

Yalnız ben, Yüce Meclise niyabeten görev 
yapmış bir komisyonun başkanı sıfatiyle, şu kür
sü aracılığıyle vatandaşlara şöyle bir ikazda, 
yahut -öneride bulunmak 'istiyorum; bu beyan 
Türk vergi hayatında artık o kadar önemli vs 
değerli bir yer işgal etmiştir ki, mükellefler ver
giden içtinabetmek maksadiyle vergi değerleri

ni az bildirmeleri halinde ilerde büyük zararlara 
uğrayacaklardır. Çünkü, Anayasamızın 38 nci 
maddesi kamulaştırmalarda azamî ödenecek 
miktarı bu vergi değeri olarak ilân etmiştir. Şa
yet vatandaşlar makûl ve doğru bir vergi beya
nında bulunmazlarsa ilerde çeşitli yıllardan bu
nun zararını görebilirler. Bir kere, gayri men
kul değer artışı Vergisi yoluyle zarar görürler. 
ikincisi; kamulaştırmalarda zarar görürler. 

Ayrıca şunu da ifade edeyim; Anayasanın 
38 nci maddesinin derpiş ettiği kamulaştırma, 
sırf toprak reformu için düşünülmüş bir kamu
laştırma değildir, her türlü kamulaştırmalarda 
ödenecek bedel, vatandaşın beyan edeceği vergi 
değerini aşamayacaktır. Bu böyle olunca, bele
diyelerin, özel idarelerin, yahut Devletin yapa
cağı bilûmum kamulaştırmalarda o mülke öde
necek bedel, batandasın mülkü için beyan ettiği 
değer olacaktır, ilerde vatandaşların zarara du
çar olmamaları için gerçeğe yakın değerleri be
yan etmeleri menfaatleri icabıdır. Bu hususu 
da bu vesileyle arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 

Sayın önder, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz huzurunuzu tekrar işgal etmeye
cektim, yalnız şahsı adına görüşme yapan bir 
arkadaşımız, sanki üzerine farzmış gibi, bende
nizin bazı beyanlarına cevap vermek istedi ve 
bu arada «vergide politika olmaz, bu konuları 
politikanın dışına çıkaralım» dedim. 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki, politikacı ol
makla ve politika yapmakla iftihar ederim. Bu 
kürsü politika kürsüsüdür. Vergide politika 
olur; «vergide politika olmaz» demek, cahilane, 
gayri ilmî, gayri ciddî bir beyandır. «Vergi po
litikası» diye bir ilim vardır. Vergi politikası
nı her parti programına almıştır, her partinin 
programında «vergi politikası» başlığını taşıyan 
maddeler vardır; her parti gelir onu savunur. 
O arkadaşıma hatırlatmak İsterim, kendi parti
sinin «vergi politikası» başlığını taşıyan 22 nci 
maddesini okusunlar; hattâ nasıl tenakuza düş
tüklerini, çelişkiye düştüklerini bizzat anlamış 
olsunlar. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — O anlamda 
söyledim, şahsınızı kastetmedim. 
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CEVAT ÖNDEIİ (Devamla) — D'xğer taraf
tan, buradaki bey&nlariyle, yine malî politika
mızdan bahseden 1961 seçim beyannamesinin 
3 rcü maddesinde de nasıl bir zihniyet değişik
liği getirileceği beyan edildiği halde, ona nasıl 
ters düştüklerini anlamış olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz burada fikirleri
mizi savunacağız, kendi fikirlerimizi beyan ede
ceğiz, takdir Yüce Heyetin olacaktır. Politika 
yapacağın, bizim vergi politikası anlayışımız 
budur. Elbette vergide de politika yapacağız, 
her konuda politika yapacağız. Politika, siya
settir, görüş bildirişidir. Onun için, böyle poli
tikayı, politikacıyı kötüleme sloganlarının, pro
pagandasının nerelere ne kadar nüfuz ettiğini, 
milletvekilin3 kadar nüfuz ettiğini esefle müşa
hede etmekteyiz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hiç 
ilgisi yok, bilmeden konuşuyorsunuz. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — ilgisi var ve
ya yok, sizi enterese etmez. 

B'iğer taraftan, herkes, işte «vergi bir mü
kellefiyettir, vergi bir vatan borcudur» beyan
larında bulunmaktadır; doğrudur. Anayasamı
zın 61 nci maddesinin başlığı «vergi ödevi» dir : 
«Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür» 
demektedir. Vergi bir vatan hizmetidir, bir 
ödevdir, yalnız 61 nci maddenin gerekçesinde 
belirtildiği gibi, herkes malî gücüne göre vergi 
ödemek mecburiyetindedir. Verginin, «vatan
daşın malî gücüne göre alınması esası, modern 
maliye ilminin prensiplerine ve sosyal adalet 
esasına uygun düşmektedir» denilmektedir. Ver
ginin gelir fonksiyonu vardır, sosyal adalet 
fonksiyonu vardır, teşvik fonksiyonu vardır. 
iSadece gelir fonksiyonunu nazarı itibara ala
rak vergi tarhetmek, modern vergicilikle ka
bili telif değildir. 

Bizim siyasî görüşümüz, politik görüşümüz, 
vergi politikası anlayışımız bundan ibarettir. 

Öte yandan, sayın Komisyon Başkanı arka
daşım, Sayın Bakanın dün Erzurum'dan vermiş 
oldukları bir misali kürsüye getirdiler. Buyur
dular ki, «Erzurum'da 50 000 liranın üzerinde 
matrah bildiriminde bulunan mükellef sayısı 
üçtür» dediler ve ıSayın Bakanın, «Aslında bir 
maksatla bunu söylemediklerini» beyan ettiler, 
Erzurum'dan bir rakam gelmiş onu ifade etti
ler. 

Ben Erzurum'daydım; bir müşahademi arz 
edeyim: Şimdi, Hükümet tasarısında bina ver
gisinde nispet binde 8'dir. Binde 8 olduğu za
man gösterilecek bina değeri başka, binde 6, 
binde 4 olduğu zaman gösterilecek vergi değeri 
başkadır. Yani, matrahla nispet ters orantılıdır: 
Nispet az olduğu takdirde vatandaş binasının, 
arazisinin değerini tam olarak gösterecektir; 
biz bunu iddia ediyoruz. Bu bakımdan da dedik 
ki, eğer mümkünse - ki, biz yine o kanaatteyiz, 
beyanname alınmasını tehir etmek bizim.kanaati
mize göre hukuken elan mümkündür, mevcut
tur - şu tasan kanunlaşıncaya kadar, binde 6,, 
binde 4, arazide binde 3 nispetleri kesinleşince
ye kadar beyanname alınmasın, ondan sonra 
beyanname alınsın. 

'Sayın Güler'in beyanlarına cidden iştirak 
ediyorum, hepimizin vazifesi vatandaşı doğru, 
gerçek rayiç bedeli göstermeye teşvik etmek ol
malıdır. işte onun için, normal nispetler çıktık
tan sonra beyanname alınması fikrini savun
duk; yine de savunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, yine buyuruyorlar; 
«150 liranın münakaşasını yapıyoruz, bu mü
him değildir» diyorlar. Bir bakıma mühim de
ğildir, ama köylü için, köydeki arazi sahibi için 
bu 150 lira mühimdir arkadaşlar. Ayda, hattâ 
üç ayda evine 150 lira girmeyen vatandaşları
mız vardır. Türkiye'nin gerçeklerini bu açıdan 
değerlendirelim, bu açıdan bilelim. 

Tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
diler, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Yok. 
Sayın Akova? Yok. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞ-
LU — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞ-
LU — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Emlâk Vergisi Kanununun görüşülmekte 
olan 11 nci maddesi dolayısıyle çeşitli görüşler 
ileri sürüldü. Bu arada, sayın Komisyon Baş
kanı da Komisyonun görüşünü Yüksek Heyeti
nize açıkladı. Ben, bu konuda yapılan eleştiri
ler hakkındaki Hükümet görüşünü, bazı açık
lamalar çerçevesinde, Yüksek Heyetinize arz et
mek ve aynı zamanda Hükümetin, tasarısında 
tespit etmiş olduğu görüşünü muhafaza ettiğini 
belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
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'Sayın arkadaşlarım, yapılan görüşmelerde, 
mevzuu bütün yönleriyle açıklamak için bu 
maddenin başından foeri geçirdiği istihale orta
ya konuldu. Gerçekten, 1319 sayılı Kanunda 
50 000 liralık bir istisna hükmü, «küçük çift
çilikte istisna» olarak yer almış bulunuyordu. 
Ancak, daha önce arz ettiğim gibi, Emlâk Ver
gisi Kanununun tümünün tatbikatında ortaya 
çıkan meseleleri düzeltmek hususu ele alındığı 
zaman, diğer bazı hükümler yanında Hükümet
çe bu maddenin de kaldırılmasının yerinde ola
cağı görüşü benimsendi ve tasarı bu şekilde 
Yüksek Meclise sunuldu. 

Ancak, Komisyonda yapılan inceleme sıra
sında 1319 sayılı Kanunun bu maddesi bir baş
ka biçimde benimsenerek, şimdi Heyeti Umu-
miyeye getirilmiş bulunuyor. Bu, maddenin ba
şından beri geçirdiği değişiklikleri aksettiren 
bir tablodur. Yalnız, hemen ilâve etmek gere
kir ki, bu tabloyu tamamlamak için, Emlâk 
Vergisine takaddüm eden Arazi Vergisinin bu 
husustaki hükmü üzerinde de kısaca dur
makta fayda vardır. Zira Yüksek Heyetin 
malumu olduğu üzere, Emlâk Vergisi Kanu
nunun getirdiği hükümler ve müesseseler yeni 
olmakla beraber, aslında yeni bir vergi değil
dir ve 1930 lardan beri memleketimizde uygu
lanmakta olan Arazi Vergisi ile Bina Vergi
sinin yerine kaim olmaktadır. Hattâ, Arazi 
Vergisi bakımından daha geri giderek, bunun 
(Selçuklular zamanına kadar kökünün ulaştı
ğını söylemek mümkündür. Çünkü, Arazi Ver
gisi, o zaman tatbik edilmekte olan Çiftlik 
Resminin sonraki bir istihalesi mahiyetinde 
idi. 

Arazi Vergisinde bu konu ile ilgili olarak, 
herhangi bir istisna hükmünün yer almamış 
olduğunu, bu vesile ile bilhassa Heyetinize 
arz etmek isterim. Arazi Vergisinde muvak
kat mahiyette muaflık hükümleri yer almış bu
lunuyordu. Aynı hükümler, Emlâk Vergisi Ka
nununda arazi ile ilgili olarak bu defa daha 
genişlikle yer almıştır. Yalnız, Arazi Vergi
sinde bir istisna hükmü, olarak, «Küçük çift
çilik istisna hükmü» mevcudolmadığı halde, bu 
defa Komisyonda yapılan değişiklikte bu hü
kümle geniş bir mükellef kitlesi verginin dı
şında bırakılmaktadır, 

Bunun önemini rakamlarla arz etmeden 
önce, vergi tekniği ile ilgili olarak burada 
söz konusu edilen bir hususa kısaca temas et
mek için müsaadenizi rica ederim? 

Komisyonun teklif ettiği şekliyle madde 
eleştirilirken; böyle bir istisnanın anlam
sız olduğu ve bu itibarla istisna hükmünün 
1319 sayılı Kanunda olduğu gibi kaleme alın
ması, yani miktar ne olursa olsun 50 000 lira 
değerindeki arazinin, yahut arazinin 50 000 
liralık değerinin vergi dışında bırakılması 
savunuldu. Bunun, Komisyonun teklif ettiği 
şeklin, vergi tekniğine uygun olmadığı bil
hassa ileri sürüldü. 

Hemen arz etmek isterim ki, madde bu şek
liyle vergi tekniğine uygundur ve huzuru
nuza gelen metin bu bakımdan ilk örnek teşkil 
etmemektedir, istisnaların daima bir özelliği 
vardır. Bunlar bazen çok keskin olarak, is
tisna olarak biterler; bazen yumuşatılarak ka
nunda yer verilir. Burada yer almış olan is
tisna hükmü, vergi tekniği bakımından «yumu
şak sert köşe» diye nitelendirilen bir çer
çeve içinde yer alır. Bu hüküm eğer sadece 
50 000 lirayı ihtiva etse idi, yani ancak 
50 000 lira değere kadar olan araziler küçük 
çiftçilik istisnası içinde telâkki edilerek vergi 
dışında bırakılsaydı, bir bakıma bu çok daha 
sert bir hüküm olurdu. Zira bu takdirde, ara
zinin değeri 50 001 lira olduğu takdirde, 
vergi mevzuuna girmesi gerekirdi. Halbuki 
Komisyon tarafından formüle edilen şekli ile 
100 000 liraya kadar olan arazi değerlerinin 
50 000 liralık kısmı vergi değeri dışında, yani 
vergi dışında bırakılmış olmaktadır. Buna 
benzer hükümlerin, Gelir Vergisi Kanununda 
yer almış olduğunu, meselâ gayri menkul ser
maye iratlarında 10 000 liraya kadar olan irat
ların 5 000 lirasının vergi dışında bırakılmış 
olduğunu; keza menkul sermaye iratlarında ve 
mevduat faizlerinde de buna benzer hükümle
rin mevcut bulunduğunu, ayrıca Heyetinize 
arz ederim. 

ISözlerimin başında da izah etmeye çalıştı
ğım gibi iSayın Başkan, asıl üzerinde durul
ması gereken nokta, bu madde ile ilgili ola
rak; böyle bir istisnayı kabul etmenin, Em
lâk Vergisi tatbikatı bakımından ortaya koya
cağı neticeler olmak lâzımgelir, kanaatinde-
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yim. Bu noktayı izah etmek için, bazı istatis
tikleri Heyetinize arz etmek istiyorum ; 

1961 yılında yapılan tarım sayımına göre; 
Türkiye'de mevcut işletmelerin şöyle bir dükü
mü ortaya çıkmıştır : 

1 ilâ 50 dönüme kadar olan işletmeler, mev
cut işletmelerin % 68,8 ini teşkil etmektedir. 

51 ilâ 100 dönüme kadar olan işletmeler ise, 
mevcut işletmelerin % 18'ine tekabül etmekte
dir. 

Bu noktayı böylece tespit ettikten sonra, gö
rüşümü izah etmek için bir başka hususa avdet 
etmek istiyorum. 

Memleketimizde arazinin değerinin, çeşitli 
bölgelere göre değişiklikler arz ettiği, hattâ bir
çok ahvalde aynı bölge içinde de çok değişik 
kıymetlere rastlandığı bir vakıadır. Bu bakım
dan, bu işletme büyüklükleriyle işletmeye konu 
olan arazi değerleri arasında direkt ve kesin 
bir alâka kurmak şüphesiz ki, güçtür. Bununla 
beraber, yapılan etütlerde Orta Anadolu'da umu
miyetle arazi değerinin 500 lira civarında, diğer 
bölgelerde ise ortalama 1 000 - 2 000 lira ara
sında değiştiği kabul edilmektedir. Bir fikir 
edinmek üsere, toplam olarak memleket ölçü
sünde dönümün değerini 1 000 lira kabul etti
ğimiz takdirde, varılacak netice o olmaktadır 
ki; mevcut tarım işletmelerinin % 88,9'u - bu 
tahminlere göre - fiilen vergi dışında kalacak
tır. Bu rakamm, işletme sayıları bakımından ya
pılan istatistiklerle tespit edilmiş kesin rakam
lar olduğunu; buna karşılık değer bakımından, 
yani dönüme isabet eden değer bakımından bir 
tahmine dayandığını tekrar belirttikten sonra; 
böyle bir uygulamanın netice itibariyle Arazi 
Vergisi gibi tatbikatında mevcut işletmelerin 
çok büyük bir kısmının fiilen vergi dışında kal
masının beraberinde getireceği neticeleri, Yük
sek Heyetinizin dikkat nazarına arz ederim. 

Ayrıca üzerinde durulacak bir nokta da şu
dur : Arazi Vergisinin memleketimizde çok es
ki bir geçmişi olması dolayısiyle köylümüz - mik
tarı düşük de olsa - bu vergiye alışmış bulun
maktadır. Umumiyetle müşahede edilen odur ki; 
köylümüz yine tapusu ile birlikte, adeta ona bir 
ek belge olarak vergi makbuzunu saklamaya da 
özel bir itina göstermiştir ve göstermektedir. 

Binaenaleyh, verginin alışılmış olan bu ka-
rekterini ve onun yanında Anayasamızın, huzu

runuzda birçok kereler tekrar edilmiş bulunan 
«Herkesin gücüne göre vergi vermesi» hakkın
daki ilkesini gözönünde tutarak, Hükümet tasa
rısında sevk edilmiş ve belirtilmiş olduğu üzere, 
«Küçük çiftçilik istisnası» nın kaldırılması hu
susunu, dikkat nazarlarınıza arz ediyorum. 

Küçük çiftçiler bakımından düşünülecek bir 
kolaylık, vergi nispetinin küçük çiftçilerin ihti
yaçlarına göre ayarlanması suretiyle şüphesiz 
sağlanabilir. 

Takdir, Yüce Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyuru

nuz. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Konuşmaktan 

vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyuru

nuz, 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Görüşülmekte olan Emlâk Vergisi kanun ta

sarısının, 1319 sayılı Kanunun 16 ncı maddesini 
değiştiren 9 ncu maddesi hakkında görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; burada 1319 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinde, «Mükelleflerin bir 
vergi dairesi bölgesindeki arazilerinin 50 000 
lira değerindeki kısmı, 50 000 liraya kadar olan
larının tamamı, 50 000 liradan fazla olanların 
da her 50 000 lirası Arazi Vergisinden müstesna
dır.» denilmektedir. 

Bugünkü tasarıda ise; küçük çiftçilerin 
50 000 lirasının vergiden istisnası öngörülmüş
tür. 

Benim şahsî görüşüme göre; buradaki husus 
bilhassa 100 000 liraya kadar olanlarının küçük 
çiftçi sayılacağı, onun üstündeki kısmın küçük 
çiftçi sayılmayacağı şeklindedir. 

Burada yine şahsî görüşüme göre, iki nokta 
vardır : 

Birincisi; bu 100 000 liralık bir rakamdır, 
bundan bir - iki sene sonra paranın kıymetinin 
düşmesi sebebiyle, bu 100 000 lira değerini kay
bedecektir. 

İkincisi de; nüfusumuzun artması sebebiyle 
arazi daha pahalılaşacaktır. 

Bu iki nedenle, yani nüfusun artması ve pa
ranın değerinin düşmesi sebebiyle mevcudolan 
ve küçük çiftçi sayılan kısmın adedi seneden 
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seneye azalacaktır. Binaenaleyh, bu 50 000 li
ralık istisnadan istifade eden mükelleflerin ade
di de gittikçe düşecektir. 

Yine şahsî görüşüm olarak şunu arzedeyim 
ki; bu 100 000 liralık kesin tavan hududu neye 
dayanmıştır; ne gibi bir esbabı mucibe ile 
100 000 lira olmuştur da, 150 000 veya 200 000 
lira olmamıştır? Bunun kriteryumu, mesnedi ve 
esasının ne olduğunu Sayın Komisyondan şah
sen öğrenmek isterim. 

Saym Maliye Bakanı da, bu 50 000 liralık 
muafiyetin kaldırılması şeklinde bir mütalaa be
yan etmiştir. Ben tabiî her fikre hürmet ede
rim. Fakat şahsî kanaatim odur ki; bu 50 000 
liralık muafiyetin kaldırılmasını istemek, mem
leketin gerçeklerini tanımamak demektir. Ben 
şahsen bu 50 000 liralık muafiyetin yerinde ol
duğuna inanıyorum. Bu tavan küçük çiftçi için 
neden 100 000 lira olarak tespit edilmiştir de, 
150 000 lira olarak tespit edilmemiştir? Bu ba
lomdan bir cevap bulamadım. Bunu Saym Ko
misyon Başkanı da konuşmasında izah etmemiş
tir. 

Bu bakımdan tavanın, yani 100 000 liranın 
az olduğu, bunun biraz daha yükseltilmesi ge
rektiği kanaatinde olduğumu ve 50 000 liralık 
muafiyetin de yerinde bulunduğunu bildirir, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, oku
tuyorum efendim. 

Saym Başkanlığa 
Madde üzerinde yeterince görüşme yapılmış

tır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rini. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Baser 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Daha görüşe
cek kaç kişi var, Saym Başkan? 

BAŞKAN — İki kişi var efendim. 
Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde üzerindeki değişiklik önergelerini 
okutuyorum : 

Saym Başkanlığa 

Tasarının 10 ncu ve Geçici Komisyonun 9 ncu 
maddesi üe kanunun 16 ncı maddesi kaldırılmış

tır. Bu madde ile küçük çiftçilikte istisnalar 
tanzim edilmiştir. Küçük çiftçi muafiyetinin kal
dırılması Türkiye gerçeklerine aykırı düşeceğin
den, tasarının 10 ve Geçici Komisyonun 9 ncu 
maddesinin tasarıdan çıkarılmasını, böylece ka
nunda mevcut 16 ncı maddenin aynen muhafaza
sını saygı ile arz ederim. 

Kars 
Kemal Okyay 

Sayın Başkanlığa 
Emlâk Vergisi kanunu tasarısının madde 10 

ile kaldırılmak istenen 1319 sayılı Kanunun 
16 ncı. maddesinin aynen kalması için madde 
10'un metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

izmir 
Ali Naili Erdem 

ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Geri alıyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Saym Başkanlığa 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının 16 ncı maddesini değiş
tiren 9 ncu maddedeki «ziraî kazancın dışında 
kazanç veya iradı olan Gelir Vergisi mükellefle
ri hariç» cümlesinin maddeden çıkarılmasını 
öneririm. 

Antalya 
Hasan Ali Gülcan 

Sayın Başkanlığa 
Küçük çiftçilikte istisnadan bahseden kanu

nun 6 ncı maddesine göre arsalar hariç, arazinin 
50 bin liralık vergi değeri taşıyanlar Arazi Ver
gisinden muaftır; bu hüküm tasarı ile kaldırılı
yor, doğru değildir. Devalüasyon ve 1970'ten 
bu yana fiyat artışları nazarı itibara alınarak bu 
muafiyet muhafaza edilmeli ve kanundaki hacmi 
50 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmalıdır. 
Maddenin bu teklife göre tanzimini, muafiyet 
miktarının 100 bin liraya çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Konya Erzurum 
Bahri Dağdaş Cevat Önder 

Saym Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan Emlâk kanunu ta

sarısının 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

iSamsıın 
Baihattin Uzunoğlu 
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Madde 9. — Aynı kanunun 6 ncı maddesin
deki 50 bin liralık istisna 100 bin lira olarak 
değiştirilmiştir. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ge
ri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup ey a 

sunacağım. 
(Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın önerge

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Okyay'a ait değişiklik 

önergesini oya sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcaıvm 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) _ Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Katılmıyoruz efendim. 

HASAN ALÎ GÜLCAN (Antalya) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Komisyonca değiştirilen ve 16 ncı maddeyi 
değiştiren 9 ncu maddede, ziraî kazancın dı
şında kazanç ve iradı olan gelir vergisi mü
kellefleri hariç, demek suretiyle burada bir 
vergi adaletsizliği doğmaktadır. Zira 5 bin li
ra bir gayri menkul geliri olan, meselâ bir 
evi veya bir dükkânı olup da 5 bin lira yıIJık 
kazanç sağlayan bir şahıs bunu maliyeye bil
dirip gelir vergisini vermekle mükellefti/. 

Buradan Devlet vergi almaktadır. Ama bu 
adamın 30 bin liralık da bir tarlası, varsa, bu 
tasarının şu hükmüne göre bundan istifade 
edemeyecek, bilâkis vergiyi tam olarak Öde
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Burada evvelemirde bir vergi adaletsizli
ği vardır. Zira daha az, 100 bin liranın çok al

tında gayri menkul sahibi olan; fakat 5 bin li
ra gayri menkul geliri olan şahıs bundan müs
tesna olmayacaktır. Halbuki hiçjbir gayri 
menkul geliri olmayan bir şahıs ise 50 bin lira 
kadar arazi vergisinden muaf olacak ve bu su
retle de ikisi arasında bir tefrik yapılmış ola
caktır. 

Bunun için, bu vergi adaletsizliğinin gideril
mesi şarttır. Ben bu bakımdan 5 bin lira gayri 
menkulden gelir sağlayan şahsın 4 999 lira ka
zandım demek suretiyle vergi kaçırma düşün
cesini de önlemek maksadı ile, bunun da bu mu
afiyetten istifade ettirilmesi için 16 ncı mad
dede bu değişikliğin yapılmasını istedim. Bu
rada, ziraî kazancı dışında kazanç veya iradı 
olan, Gelir Vergisi mükellefleri hariç, cümlt si
nin maddeden çıkarılmasını önerdim. Sırf mak
sadım, ortadaki bir adaletsizliği kaldırmak ve 
vergi adaletini sağlamak bakımındandır. 

Eğer muhterem arkadaşlarım bu önergeme 
iltifat ederlerse bir vergi adaleti sağlanmış oJa-
caktır, hakikat daha-iyi ortaya serilmiş olacak
tır. Onun için arkadaşlarımdan önergemin ka
bulünü istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Gülcan'ın de
ğişiklik önergesini oya sunuyorum: Kabul eden-" 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Bahri Dağdaş ve Erzu

rum Milletvekili Cevat önder'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BALKAN — Saym Hükümet 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dağdaş ve ön
derin önergesini oya sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu suretle hiçbir değişiklik önergesi kaLul 
edilmemiş bulunuyor. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka -
bu! edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
efendim. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Aynı kanunun 17 nci maddesi

nin iki ve üçüncü fıkraları kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın önder, 
buyurunuz. 

CEAVT ÖNDER (Erzurum) — Vazgeçtim 
efendini. 

(BAŞKAN — Konuşmayacaksınız. 
Sayın Aygün?.. Yok. 
Sayın Ülker?.. Yok. 
Sayın Akova?.. Yok. 
Sayın Kemal önder, (buyurun efendim. 
Efendim, açık oylama işlemleri devam et

mektedir, oyunu kullanmayan sayın üyelerin 
kullanmalarını rioa edeceğim. 

KEMAL ÖNDER (îzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1319 sayılı Em'âk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının en 
lönemli bir noktasında, yani arazi vergisinde 
vergi değerine esas teşkil edecek olan verginin 
tarhına dair tespit edilecek usulün müzakere
si içindeyiz. 

1319 sayılı Kanun bu konuda müterakki sis
temi benimsemiştir. Değişiklik teklifini geti
ren Sayın Hükümet ise müterakki sistemden ay
rılmıştır. Tartışma bir noktada; müterakki sis
teme göre mi vergi tarhedilsjn, bir noktada o a; 
tek bir vergi oranı tespit edilmek ve bu ora
nın da ne olması lâzımlgeldiği notasına inhisar 
etmiştir. 

Hükümet teklifi hinde 10 olarak gelmiş, Ko
misyon binde altıya indirmiş, bilâhara Meclrıin 
temayülü dikkate alınarak Komisyonca arazi 
vergisi binde üçe indirilmiştir. 

Arazi Vergisinde tek bir oran tespit edil
mesi gerektiği konusu tartışıldığı zaman mü
zakereler bir başka istikamete gider iki sis
tem arasındaki farklılık tartışıldığı zaman mü
zakereyi hir haşka açıdan değerlendirmek zo
runda kalınır. 

Evvelemirde 1319 sayıh Kanunun, Sayın 
Demirel hükümetleri tarafından Yüce MecJ. si
mize sunulduğu zaman gerekçe olarak neyin 
gösterildiğini hatırlamakta, fayda vardır. Ne 
denmişti? «Bir oto kontrol vasfı olacak» den
mişti. Neyi kontrol edecekti? Birtakım vergi
lerin otokontrolu olacaktı; emlâk alım vergisi
nin, Veraset ve İntikal Vergisinin, Gelir Ver
gisinin; G-ayri menkul Değer Artışı Vergisinin 
otokontrolu yapılmış olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım; müterakki 'sistemin 
gelmesi ile «az kazanandan az, çok kazanandan 
çok» ilkesininjn uygulanmış olacağı iddia edil
mişti. Bugün ibu görüşten sarfı nazar edildiğini 
görüyoruz. Emlâk Alım Vergisinin, arazi nıüie-
rakki sistemden vazgeçilmesi halinde doğacak 
başka bir neticesi de bugün ortaya çıkmıştır. 
O da; halen Karma Komisyonda müzakeresi 
yapılmakta bulunan Toprak Reformu kanun 
tasarısının kanunlaşması halinde uygulama ni
teliğimin kaybolması tehlikesidir, 

Evvelemirde hir noktayı öncelikle neticeye 
bağlamak lâzımdır. Müterakkiyet modern ver
gicilikte, şahsî vergilerde tatbik edilen bir hu
sustur. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi de
nilmektedir. Emlâk Vergisi ayn'a bağlı bir ver
gi oluyor, şahsa bağlı olmuyor. Biran için bu
nun Arazi Vergisinde yani Emlâk Vergisinde 
doğruluğunu kabul etmiş olsak bile, şu ana ka
dar kaibul edilen maddelerde müterakkiyet esa
sına bağlanabilecek hükümler vardır. Kaldı ki 
arsalarda nüfus esasına göre müterakkiyet sis
temi pekala uygulanmıştır, ayn'a bağlıdır, 
ayn'a bağlı bir vergi olarak kabul ediyoruz ve 
müterakkiyet sistemi esası nüfus esasına göre 
uygulanıyor. Tasarının 11 nci maddesi ile de
ğiştirilmek istenen 18 nci madde de; «Arsaîar 
için vergi n'isbeti, son nüfus sayımına göre il 
nüfusu 25 000 (dahil) e kadar olan yerlerde 
binde 5, 25 001 - 100 000 (dahil) e kadar olan 
yerlerde hinde 8 ve 100 001 ve daha yukarı oJan 
yerlerde binde lO'dur.» deniyor ve pekâlâ da ye
rindedir. Ve müterakkiyet esası, nüfus esası içe
risinde bir ölçü, kıstas olarak nüfusun ele alın
ması suretiyle pekala da uygulanmıştır, arsa da 
bir ayn'dır. Kaldı ki Vergi Reform Komisyo-
nunun raporunun 4 ncü cildi, sayfa 366; «Ara
zi üzerinden alman reel Emlâk Vergisi bir gö
rüşe göre Gelir Vergisi dışında bir ziraî işlet
me Vergisi karakterini arz etmektedir» der 
O halde Arazi vergilerinin, yani tarımda kut
lanılan arazinin bir hususiyeti oluyor. Binaları 
bir işletme olma niteliğinden daha çok bir kul
lanma aracı olması itibariyle, ağırlık noktası 
itibariyle bir ayn'a bağlı vergi sistemi içeririn
de mütalâa edilse bile biran için; arazi doğru
dan doğruya bir işletme olması itibariyle bir 
ayn vergisi olarak mütalâa edilmesi ve böyle 
bir gerekçe ile de müterakkiyet sistemini uygu-
layamayız denilip çıkılması doğru bir gerekçe 
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olmaz. Bu itibarla «fendim ayn'a bağlı vergi
dir, şahsî vergi değildir gerekçesi içerisinde 
müterakkiyet sistemini reddetmiş, olmak doğru 
bir mütalâa değildir. 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunun arazi
de getirdiği müterakkiyet; madde 18 le; «İlle 
50 000 lira vergi değeri için binde 2, sonradan 
gelen 75 000 lira için binde 3, sonradan gelen 
100 000 lira için binde 4, sonradan gelen 100 000 
lira için 'binde 6, sonradan gelen 100 000 lira 
için binde 8, 425 000 liradan sonra gelen vergi 
değeri için binde 10» olarak mütalâa edilmiş. 
Müterakkiyet esası içinde tespit edilmiş bu 
oranlar sıhhatli olmayabilir, günün gerçekleri
ne ters düşen noktaları olabilir. Ama bu, top
tan reddedilmesi için de bir sebep teşkil et
mez. Bu itibarla gerek Hükümet, gerekse sa
yın grublarımız; oto - kontrol olma vasfı ba
kımından ve toprak reformunun gerçekleşme
si bakımından ve kaynak olma vasfı bakmam
dan az kazanandan, az, çok kazanandan çok 
vergi alma ilkesini yerine getirme bakımın
dan uygulaması daha kolay bir müterakki sis
temin ölçüsünü getirme olanağını bulabilir
ler. Hem reformların teminatıyız diyeceğiz, 
hem de iş uygulamaya geldiğinde daha dikkatli 
olmak ihtiyacını duyacağız, bu bir mazeret de
ğildir. Bu itibarla son derece endişe duyduğu
muz maddedir. Yüce Meclisin olumlu bir sonuç
ta karar alacağını ümidediyoruz, saygılarımızı 
sunarız. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Bir hususu 
öğrneımek istiyorum Sayın Başkan; 18 nci mad
dede değişiklik teklifi var. Halen görüşülen 
madde kanaatimce 17 nci maddedir. Eğer gö
rüşülen madde 18 nci madde ise, 17 nci madde
yi müzakere etmeden 18 nci maddenin müza
keresine geçmiş olmuyor muyuz?. 

BAŞKAN — Efendim biz 10 ncu maddeyi 
görüşüyoruz. 10 ncû madde «Aynı kanunun 17 
nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları kaldırılmış
tır» diyor. Biz o madde üzerindeyiz. 

Başkaca söz isteyen sayın üye?,.. Yok. Mad-
dsyi oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 11. — Aynı kanunun 18 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Nispet : 
Madde 18. — Arazi Vergisinin nispeti bin

de 3'tür. 
Arsalar için vergi nispeti, son nüfus sayı

mına göre il nüfusu 25 000 (dahil) e kadar c.<an 
yerlsrde binde 5, 25 001 - 100 000 (dahil) e ka
dar olan yerlerde binde 8 ve 100 001 ve daha yu
karı olan yerlerde binde 10'dur. 

BAŞKAN — Sayın Bağdaş? Yok. 
Sayın Önder, Demokratik Parti Grubu adma 

buyurun. 
Sayın arkadaşlar söz sırasını okuyorum: 

Bundan sonra Adalet Partisi Gruibu adına Sa
ym Buldanlı, şahısları adına Saym Aygün, Sa
ym Ülker, Saym Akova, Saym İşgüzar, Saym 
Topaloğlu ve 'Saym Kılıç, söz istemişlerdir. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Arazi Vergisinin nispetinden bahseden 18 ı.ci 
maddedeki değişikliği müzakere etmekteyiz. 
Bu konuda 1319 sayılı Kanunun 18 nci maddesi 
şu hükmü ihtiva etmektedir: Arazi Vergisin
deki nispetler müterakki bir sistem esası üze
rinden tanzim edilmiştir. îlk gelen 50 000 lira 
için binde 2, sonra gelen 75 000 lira için binde 
3, sonra gelen 100 000 lira için binde 4, sor-ra 
gelen 100 000 lira için binde 6, sonra gelen 
100 000 lira için binde 8, ve nihayet 425 000 li
radan fazla matrahlar için de binde 10 Arr.zi 
Vergisi nispeti kanunda kabul edilmiştir. Arsalar 
için vergi nispeti de hinde 15 olarak kanunda 
kabul edilmiştir. Tasan bu müterakki sistemi 
terkediyor, arazi için hinde 10, arsa için bin
de 15 nispetini getiriyor idi. Komisyon bu ta
sarının bu maddesini, arazi için binde 6, arsa 
için binde 15 olarak kaJbul ederek birinci de
ğiş tirişinde Yüksek Meclise getirmiş idi. O za
man gruplar konuşmalar yaptılar, biz de tada
rının tümü hakkında görüşlerimizi beyan et
tik; arazi vergisinin hünyesi üzerinde durduk, 
nispeti üzerinde durduk ve arazi Vergisinin be
yana dayanması usulünü tenkit ettik. Arazi 
Vergisinin, eski arazi vergisine göre de bir 
servet vergisi olduğunu söyledik; ama eski 
Arazi Vergisi Kanununda, zannediyorum 1931 
veya 1933 tarihlidir, şimdi hatırlayamadım, 
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o zaman arazi tahrire tabi tutulacak, değeri 
tespit edilecek, !bu değer matrah olarak kabul 
edilecek idi. Fakat arazi taihriri yapılmadığı 
takdirde, arazinin 10 yıllık iradı nazarı itiba: 
ra alınacaktı. Yani servet vergisi ama, irat da 
seı'vetin tespitinde kriter olarak, anakıstas ola
rak nazarı itibara almıyor idi. Şimdi Kondis
yon birinci değiştirişinde arazi için binde 6, 
arsa için binde 15 kabul etmiş idi. Bizim vaki 
tenkitlerimiz grup adına cevaplandırıldı ve 
binde 6, binde 15 nispetlerinin yerinde olduğa 
savunuldu. Fakat bilâhara maddelere geçile
ceği sıra, aynen bu nispetleri savunan grup, 
bu nispetlerin aleyhinde bulundu ve bir fikir 
değişikliği öne sürdü ki bilahara biz bu de
ğişikliği şükranla kaibul ettik. Binde 3 teklifi 
yapıldı ve binde 3 teklifi Komisyona gitmiş 
oldu. Komisyon bu teklif ve bizim de arzu etti
ğimiz istikamette arazi için binde 3, arsalar için 
de üç kademelik bir sistem kabul etmiş vazi
yettedir. Tasarının son şekli Komisyonun ikin
ci değiştirişine göre şöyledir: Arazi için binde 
3 vergi alınacaktır; verigi nispeti arazide bin
de 3 tür; arsalar için nüfus kıstası nazarı iti
bara alınmıştır. Arsalar için vergi nispeti, son 
nüfus sayımına göre il nüfusu 25 000 dahil, 
25 OOO'e kadar olan yerler.. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan 
burada bir hata var, «25 000 nüfus» deniyor, 
25 bin nüfusu olan il yok ki. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RABMAN GÜLER (Çorum) — Düzelttik cnu, 
takrir verdik. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Evet, bu ko
nuda Sayın îlyas Kılıç arkadaşımızın ikazı ye
rindedir; nüfus kriteri nazan itibara almağı 
takdirde, il nüfusu 25 000 kıstası çok dar gözükü
yor. Yekûn 67 ilimiz var; 67 ilimiz nazarı iti
bara alındığı takdirde, il nüfusunun 25 000 ol
ması baihis konusu değildir. Belki, olsa olsa 
belediye hudutları içindeki nüfus nazarı iti
bara alınabilir. Belki maksat budur, bu oîesu-
ğu takdirde doğru olabilir. 25 000 e kadar o?an 
yerlerde arsa vergisi nispeti binde 5, 25 001 
ilâ 100 000 arasında olan yerlerde binde 8, 
100 000'den yukarı olan yerlerde ise binde 10 
dur diye 3 kademeli bir sistem getirmiş Ko
misyon. Biz, Komisyonun bu getirdiği siste
mi Demokratik Parti Grubu olarak kabul edi

yoruz. Yani, arazide nispetin binde 3 olması 
doğrudur. Arsalar için de böyle 3 kademeli 
bir sistemin kaibul edilmesi doğrudur. Bundan 
evvel kabul edilen, arazi için tasarıda yer alan 
binde 10 nispeti, arsa için binde 15 nispeti çok 
fahiş nispettir. Kanunda ise bu, malumuâlinij 2, 
3, 4, 6, 8, 10 olarak, binde üzerinden kaibul edil
miş idi. Ziraat Odaları Birliğinin bize gönder
miş olduğu muhtırada gayet enteresan muka
yeseler mevcuttur. Burada ise, nispetlerin mü
terakki sisteme göre olması ileri sürülmekte; 
fakat nispetlerin binde 1 ilâ binde 5 arasında 
değişmesi teklif olunmaktadır* 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bundan ev /el 
kabul ettiğiniz bir madde var. O kabul ettiğiniz 
madde, demin de müzakeresini yaptığımız esna
da bizim dediğimiz tarzda kabul edilmiş cîsa 
idi, bir tenazur olacaktı. Yani, bütün arazi
nin, seyyanen her arazinin 50 000 liralık vergi 
değeri olan kısmı arazi vergisinden istisna kı
lınacaktı. Geriye kalan ilk gelen 50 000 için bir 
nispet tatbik edilecekti, müterakki /istem ka
bul edilir ise. Mademki Komisyon küçük çift
likte istisnayı taban olarak 50 000, tavan ola-
rak da 100 000 kabul etmiştir, o halde böyle 
müterakki bir sistem değil de, tek bir raka
mın kabul edilmesinde de herhangi bir mah
zur yoktur. Bu itibarla arazi de binde 3'ü ye
rinde bulmaktayız. 

Arsalar için de binde 5, binde 8, binde lG'u 
da yine yerinde bulmaktayız. Arsalar koru
sunda bilhassa çok spekülâsyon yapılmakla
dır. Bası görüşler ileriye sürülmektedir. Bu 
görüşler kanaatimize göre mübalâğalıdır. Efen
dim, arsa vergisinin nispetini artıralım, böyle
likle arsa spekülâsyonunu önleyelim. Türki
ye'de arsa spekülâsyonu maalesef olmuştur. Ar
sa spekülâsyonu sebebiyle çok çabuk zengin
leşenler, vurgun vuranlar olmuştur. Ancak, 
muihterem arkadaşlarım, vergi Reformu Ko
misyonunun raporunda arsalar için son dertçe 
enteresan beyanlar vardır. Söylendiği kadar 
da arsa spekülâsyonu mübalâğalı değildir. 
Biz meselenin son derece önemli olması bakı
mından, kamu oyunu işgal etmesi bakın m-
dan Vergi Reformu Komisyonu raporunun ar
salarla ilgili olan kısmını, vaktinizi de al
madan önemli kısımlarını okumak suretiyle ye
tineceğiz. 
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Bilindiği gibi, bazı çevreler bilhassa lü-
yümekfce olan şehirlerde arsa değerinin gittik
çe arttığını gözönünde tutarak bu arsaların 
Emlâk Vergisinin çerçevesi içinde veya özel 
bir vergiyle, ağır bir şekilde vergilendirilmesi
nin gerektiğini ileri sürmektedirler.'Şunu be
yan. edeyim ki, kimsenin malında gözümüz yak, 
arsamız da yoktur. Şimdi bilmiyoruz; Sayın 
inönü'nün büyük arsaları olduğu söylenir. 400 
dönüm arsası olduğu, Sayın Hacı Ali Deruir-
el'in 70 dönüm arsası olduğu söylenir. Bi^m 
tek metrekare arsamız yoktur. Yalnız, mülki
yeti ve mirası müdafaa etmek sadedinde buı-
lan söylemek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Vergi Reformu Ko
misyonunun raporunda aynen şöyle deniliyor. 

«Böyle (bir vergileme şekliyle §ıı neticele
rin elde edileceği umulmaktadır. Yani, trsa 
vergisi nispetleri yükseltilirse, bu neticeler 
umuluyor. Arsa spekülâsyonu ve arsaların sa
tılmaması yüzünden arsa değerlerinin lüzu
mundan fazla artmasının önüne geçilecek, bu 
suretle de inşaat faaliyeti süratlendirilmiş ve 
ucuzlatılmış; diğer bir deyimle hem sosyal atia-
letin ıbir icabı yerine getirilmiş, hem do şehir
cilik politikasına uygun hareket edilmiş ola-. 
çaktır. Batı devletlerinde de, yukarda arz edi
len şekilde arsaların vergilendirilmesi bir yan
dan bazı çevreler tarafından ileriye sürülen 
önemli bir sosyal dava olarak, öbür yandan da 
hüyük şetorlerinin amenejmanıyle ilgili bir 
problem olarak tartışma konusu yapılmakta
dır. Şu var ki, meselenin vergi tazyiki ve mü
dahalesiyle halledilöbilmesinin mümkün ve ye
rinde olmayacağı anlaşılmış bulunmaktadır. 
Bunun sebeplerini başlıca şu noktalarda top
lamak mümkündür:: 

1. Emlâk Vergisinin bünyesi ve tekniği 
meselenin istenen neticeleri verecek tarzda 
çözümlenmesine müsait değildir. Filhakika bir 
nevi götürü değerleme usulüne dayanan Em
lâk Vergisinin fazla ağırlaştırılması, bu usu'ün 
bünyesinden ve tekniğinden doğan farklılik ve 
haksızlıkların artmasına, vergi eşitliği prtn-
sübinin büsibütün hozulmasma yol açar. Diğer 
taraftan değer artışları yalnız arsalarda de
ğil, Emlâk Vergisinin mevzuuna giren bina
larda da aynı ölçülerde vukua gelir. Bu itibar
la arsa ile bina vergisinde vergileme bakımın

dan geniş bir tefrik yapılması genel olarak 
mümkün olamaz. 

2. Arsa değer artışlarının modern ürba-
nizm bakımından mahzurlu olduğu yolundaki 
iddianın da varidolmadığı kabul edilmekte
dir. Bu görüşe göre arsaların kıymetlenmesi 
bunların inşaat bakımından gereği gibi de
ğerlendirilmesini icabettirir M, bu da inşaatın 
daha rasyonel bir şekil almasına ve modern 
şehircilik anlayışına uygun bir tarzda geliş
mesine yol açar.» diye izah ediliyor. îngiliz îşçi 
Partisinin arsa vergileri nispetlerinin artırıl
ması lehinde değil, normal bir hadde tutulma
sı yolunda olduğunu beyan ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, arsalardan şerefi
ye vergisi alındığı da yüksek malûnumuzc'ur. 
Ayrıca, arsa konusunda vergi nispetlerini rok 
yüksek tutalım diye vaki iddiaları da Gayri 
'Menkul Kıymet Artışı Vergisi Kanunundaki 
nispetlerle değerlendirmek yerinde olur. Gay
ri menkul Kıymet Artışı Vergisi Kanunu, ma-
lûmuâliniz 1970 yılında çıkarılan finansman 
Kanununda yer almıştır. Bu kanuna göre Gay
ri menkul Kıymet Artışı Vergisinin nispetleri ilk 
50 000 lira için % 15, sonra gelen 50 000 lira 
için % 20, sonra gelen 200 000 lira H n % 80, 
sonra gelen 300 000 lira için %40, 601 000 lira ve 
daha fazlası için % 50 nispetini taşımaktadır. 

Görülüyor ki değerli arkadaşlarım, arsalar 
için Gayri menkul Kıymet Artışı Vergisi % 50*ye 
kadar tanzim edilmiştir. O itibarla arsalarda 
çok yüksek bir vergi nispetini savunmak doğ
ru değildir. Beri taraftan muhterem arkadaş
larım, Arazi Vergisinde nispetin düşük olmasını 
savunan şahıslar, siyasî teşekküller toprak re
formuna, tarım reformuna karşı gösteriliyor; 
arazi vergisindeki nispetlerin yüksek olmasını 
savunanlar tarım reformunun toprak reformu
nun yanında gösteriliyor. Bu zihniyet de yan
lıştır. Aslında tarım reformu, toprak reformu 
anlayışında farklılık vardır ve olacaktır Bu 
konular geldiğinde de, bu kürsüde, fikirleri ve 
kafaları ipotek altına almadan görüşlerinizi 
elbette M bildireceksiniz. 

Şimdi, arazi vergisi ve arsa vergisi nispet-
leriyle bu tarım reformu ve toprak reformu tra
fonda harhangi bir münasebet kuramamakta-
yız biz. Bu itibarla Komisyonun getirdiği ris-
petler yerindedir ve doğrudur. Biz bunu savu-
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nuyoruz, arazi için binde 3, arsalar için de böyle 
3 kademeli olması şartlara uygundur. Çoğun-
luk partisinin bu fikre bilâihara iltihak et
mesini de memnuniyetle ve tebrikle, kendi prog
ramlarına ve felsefelerine uygun bir yöneliş 
olarak, belirtmek isteriz ve kabul ettiğiırizi 
beyan etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ve
rirken bu konuda daiha evvel vermiş olduğu
muz bir önerlgeyi hatırlatmak isterim. Biz öner
gemizde, Sayın Bağdaşla birlikte imzalayıp 
vermiş olduğumuz önergemizde binde 1, binde 
2, binde 3, binde 4, binde 5,'i teklif ettik. Yalnız, 
bu binde 3, daha kolaylık getirdiği için, aslında 
binde 3,1in bazı mahzurları var, bazı mahzurla
rı şuradan neşet ediyor, yani arazi, küçük tra-
zi binde 2, ile vengilendn'ilmesi gereken arazi 
binde 1, ile vergilendirilmesi gereken arazi binde 
3 olarak vergilendiriliyor. Bu sebeple bir mah
zuru var. Fakat büyük şekilde de kolaylığı 
var; onun için % 0,3 olarak muhafazasında fay
da ummaktayım. Yüce Meclisin bir fikir deği
şikliği yapmasını yerinde bulmamaktayız Bir 
fikir değişikliği yaptığı takdirde ilk 50 bin li
ra için muafiyetin kabul edilmesini, sonra ge
len 75 bin lira için binde l'den başlayarak bir ka
demenin kabul edilmesini uygun bulmaktayız. 
önergemizin bu beyanlar muvacehesinde de
ğerlendirilmesini istirham etmekteyiz. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Buldanh. 

A. P. GRUBU ADINA AHMET BULDANLI 
(Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Arazi Vergisinin nispetleri üzerinde 
Adalet Partisi Grubu adana söz almış bulunu
yorum. 

Yalnız, sözlerime başlamadan önce bir muh
terem grup üyesinin partimiz hakkında irat bu
yurdukları kanaatlere iştirak etmediğimizi 
arz ederim. Biz muhteşem bir siyasî partiyiz. 
Bizim, fikirlerimiz ve kanaatlerimizi şunun ve
ya bunun tavsiyeleriyle değiştireceğimizi ve
ya fikirlerimizden rücu edeceğimiz düşünmek 
abesle iştigaldir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Biz, komisyonlarda, kendi parti gruto-
lanmızda salahiyetli mercilerimizde oturduk, 
konuştuk, enine boyuna düşündük ve vardığı

mız kararı, Adalet Partisi Grubunun kararı 
olarak Komisyondaki arkadaşlarımıza akset
tirdik ve o arkadaşlarımız, salahiyetli merci-
lerimizden aldıkları kararlara göre - emirlere 
göre diyelim - bu yeni tasarıdaki şekli kabul 
ettiler. Bunun böyle bilinmesini rica ederim. 

Arazi Vergisinin nispetlerin tayin eden 18 
nci madde üzerinde söz almış bulunduğumu 
arz etmiştim. Malumuâliniz, arazi, Türk köylü
sünün ve Türk çiftçisinin medarı maişeti ye
gâne varlıktır. Toprakla uğraşanlar gayet iyi 
bilirler, öyle bazı çevrelerin iddia ettiği gibi 
hassaten Türk çiftçisinin ve küçük ziraat er
babının elinde bulunan verimsiz, kültür arazi
si olma vasfını kaybetmiş topraklar çiftçinin 
toprağa attığı tohumu bile geri verecek kabi
liyetten uzaktır. 

Toprak Reformu Komisyonunda müzakere 
edilen kanun tasarısına bakarsanız burada ta
sarının gerekçesinde gayenin, Türk çiftçisine 
15 'bin T.L. lık yıllık bir kazanç teminine ma
tuf çalışma için olduğu Hükümet tarafından 
beyan edilmektedir. Demek ki, bugün arazi 
kitlesi üzerinde idamesi hayat eden çiftçinin 
yıllık kazancı belki 5-6 bin T. L.'nın altında
dır. Hele bin yıldır istismar edile edile ekime 
salih olmaktan çıkan Orta - Anadolu, Doğu -
Anadolu ve Güney - Anadolu toprağı malikleri, 
topraktan ancak l'e 8, l'e 10 mahsul alırken 
ve bu verim bir aileyi asgarî manada bile 
geçindirmeye kâfi değilken, bu arazi malik
lerinden yüksek seviyede. 

Muihterem Hükümet temsilcileri, burada ira
de! millîye konuşuyor. Kanaatlerinizin hilâfı
na konuşmuş olabilirim; ama beni sükûnetle 
dinlemeye mecbursunuz. Yoksa. 

BAŞKAN — Beyefendi rica ederim. Sükû
neti sağlamak bana ait. Sizi herkes, herkesi 
dinlediği sükûneti dinliyor. 

Devam buyurun rica ederim. 
A. P. GRUBU ADINA AHMET BULDANLI 

(Davamla) — Sayın Başkan, bilhassa istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ben ineyim, buyurun 2 kürsüyü 
birden idare edin. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Yüksek 
seviyede vergi tahsiline gitmek, Türk çifiçi-
sinin halihazır durumunu anlamamak olur, yan
lış olur. Bu vergiyi kimden alacaksınız? Şu 
yukarda anlattığım çiftçiden mi? 
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Muhterem arkadaşlar, gelişmiş ve verimli, 
düzenli (bir iglötme kuran sermaye sahibi bir
kaç işletmenin kâr ettiği kabul edilse bile, is
tisnaî bir duruma, ödeme gücü olmayan bir 
kitleye teşmil etmek gayri âdil bir düşünce
dir. 

Şunu da arz etmek istiyorum. Bugüne ka
dar, yani 1930 yılından beri tahrir usulü ile 
tarhedilen arazi vergisi, fiilî hal çok düşük
tür. Onun için bugün huzurunuzda konuşulan 
18 nci madde aynen kabul edilir ve tatbikata 
geçilirse elde edilecek hâsıla, Hükümetin ve 
vergi idaresinin tahminini aşacaktır; ama Sa
yın Bakanın da izah ettiği gibi, yapılanlar ta
mamen tahminidir; ama bu şekli ile kabul edil
diği takdirde meydana gelecek rakamın 400 
ilâ 450 milyon civarında olacağına inanmıyo
ruz. Çünkü bugün alınan miktar çok cüzidir. 
Ona mukabil arazi kıymetleri süratle artmak
ta ve mükellefler, ileride çıkacak toprak re
formunun da yapacağı baskı ile beyanlarını 
hakikata uygun olarak vereceklerdir 

Sayın Bakanın Erzurum için verdiği misal 
bina için olduğundan burada bahsetmek iile-
miyorum; ama eğer bu misali arazi için vermiş 
olsalardı kendilerine Erzurum arazisini görme
lerini tavsiye ederdim. Çünkü Erzurum ovaları
nın büyük bir kısmı evlek evlek küçük ünite
lere bölünmüştür. Eğer burada 50 bin liralık 
»beyanda bulunanlar varsa bu, bizim görüşümü
zü teyidediyor demektir, yani arazi kıymet ka
zanıyor demektir. Büyük hir kısmı ile kurak, 
mahsulün gelişmesi Allanın rahmetine bıra
kılmış bir toprak sistemi içinde ziraat ile iş
tigal edip nafakasını çıkaran köylü ve çiftçi
nin bu nispetlerin içinde vergilendirilmesi doğ
rudur. 

Sayın Komisyon Başkanına da bir hususta 
tariz etmeden geçemeyeceğim. Bir sebeple 
«150 lira mühim bir mevzu değildir» buyurdu
lar. Bu, geliri iyi kimseler için cidden mühim 
değildir; ama yılda 5 bin lira kazanan 7-8 nü
fuslu bir ailenin nezdinde, 150 liranın değil, 
ama 150 kuruşun bile ne mana taşıdığı ortada
dır. 

Muhterem arkadaşlar, arazi vergisi çok na
zik ve çok ciddî bir mevzudur. Çünkü hitabet-
tiği gruplar itibariyle, tahsil kabiliyeti itiba
riyle mühimdir. Buradaki nispeti binde 20 

yapmak ta mühmkündür; ama bu takdirde 
koyduğumuz ıbu nispeti tahsil etmek mümkün 
müdür? 

Burada nispetlerin yükseltilmesi, muafiyet
lerin kaldırılmasını tavsiye eden Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşıma sesleniyorum: Eğer 
Türk köylüsünün vergi ödeme gücü yerinde 
idi ise, 1969 seçimlerinde slogan halinde dolaş-
todığınız; «Çiftçinin vergi (borçları değil, ban
ka borçlarını da affedeceğiz» ifadesi nasıl size 
ait olabildi. 

Banka borcunu ödeyemeyen köylü, yanı al
dığı borcu ödeyemeyen köylü vergi borcunu 
haydi-haydi ödeyemez. Bunun içindir M, ka
bili tahsil olmadığı aşikâr bir vergiyi p*en-
sip itibariyle kalbul etmek doğru değildir. Onun 
için Komisyonumuzda ariz amik görüşülen ve 
18 nci madde halinde tedvin edilen arazi ver
gisinin binde 3 olarak kabulünü istiyoruz. 

Ayrıca, arsalar için konan sistem de âdil bir 
sistemdir. Yalnız burada «25 bin» tabirini <<îl» 
iolarak değil, «İl ve ilçe» gibi ünitelerde olarak 
düşünüyoruz. Arsalarda bahsedilen bu kademe
li sistem de âdildir ve 25 bin kıstası, belediye 
hudutları içerisindeki üniteler için düşünül
müştür. 

ıBu bakımdan Adalet Partisi Grruvu olaıaik 
mezkûr maddenin Komisyondan geçen şeldiy-
le kabul edileceğini arz eder sayg^ar suna^m. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, buyurun, efen
dim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

11 nci madde, Vergi Reform Komisyonunun 
mütalaası, Bakanlığın mütalaası, aynı zaman
da Ziraat Odalarının parlömanterlere gönder
miş olduğu yazıdaki mütalâa, diğer taraftan 
Ticaret Odasının nispetler hususundaki mü
talaası nazarı dikkate alınarak, parti görüş 
ve felsefemizin de ışığı altında Komisyonda 
müzakere edilmiştir. 

(Sözlerime başlamadan evvel burada bir ha
tibin kürsüden tarizkâr ifadelerine 1 - 2 cümle 
ile cevap vermek istiyorum : 

Ben hiçbir zaman şahısları karşıma alma
dım, almayı da düşünmem. «Vergide politika 
olmaz» sözüm - kesin olarak ifade ediyorum 
ki - ne sayın arkadaşımı, ne de konuşmacı-
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lan itham içindi. Ben, verginin prensipleri
ne, vergi kurallarına uygun meselelerin müza
kere ve münakaşa edilmesi hususunu burada 
söylemek için o şekilde beyanda bulunmuş
tum. Bu bakımdan arkadaşımın bana bu şekil
de hitabını uygun bulmadım. ^ 

Diğer bir hususu da açıklamada fayda 
mülâhaza ediyorum. Her partinin kendi prog
ramında elbette bir vergi politikası vardır. 
Bu vergi politikasını verginin anaprensiple-
rine uydurmak zorundadır; gelişi güzel vergi 
tarhedemez. Vergi nasıl tarhedilecekse, ilmî 
esasları ne ise ona göre müzakere ve müna
kaşa eder. Nitekim bu maddenin son değişik
leri biraz önce sayın arkadaşım Buldanlı'nm 
da ifade ettiği gibi yetkili organlarımız ta
rafından müzakere ve münakaşası yapılmış, esas-
lan tespit edilmiş ve Komisyonda bu hususta 
ve bu yönde değişikliğe gidilmiştir. Bu ba
kımdan bunu tavzihte fayda mülâhaza ettim. 

Şunu da açıkça ifade edeyim ki; hiçbir za
man ne fikir, ne de kafalarımızı ipotek altına 
aldıracak kişiler değiliz. Bunu da zabıtlara 
tescil ettirmek istiyorum, inandığım davada 
hiçbir surette ne fikrimi, ne kafamı, ne de 
düşüncelerimi ipotek altına aldınrım. Bunun 
da tespitinde fayda vardır. 

Esas konuma geliyorum : Mühim olan nok
ta; arsa vergi nispeti binde 3'tür. Ancak, 
burada bir mahzur var. Bu mahzuru tespit 
etmede fayda mülâhaza ediyoruz. 1319 sayılı 
Kanuna göre İSayın Başkanım Abdurrahman 
Güler bir hesap çıkarmış. Komisyonda bunu kı
saca müzakere ettik. Yuvarlak hesap 500 bin 
liradan sonra arazi sahipleri 1319 sayılı Kanu
na göre vermiş oldukları vergiden daha az 
vergi verecek duruma düşmüş bulunmaktadır
lar. Bu durum karşısında ben Sayın Kemal 
önder arkadaşımın biraz evvel 10 ncu madde
de beyan ettiği hususa da temas etmek istiyo
rum. Mutlak surette Maliye kolaylık olsun di-. 
ye tek bir nispet üzerinde ısrar ederse, 500 bin 
liradan yukarı vergi ödeyecekler, 1319 sayılı 
Kanuna göre tarhedilen vergiden daha az vergi 
ödeyeceklerine göre, bunun âdil olmayacağı 
inancı içindeyim. Buna mutlak surette Komis
yon çare bulmalıdır ve bu binde 3 nispetini 
muayyen bir seviyeden sonra binde 4*e veya 
binde 5'e çıkarmak suretiyle, hiç olmazsa 2 
nispete iblâğ edilmeli ve meseleye bir çözüm 

şekli getirilmelidir. Bu bakımdan Komisyon ve 
Hükümet bu maddeyi buna göre ayarlamalı
dır. 

Ben arkadaşlarımdan bu şekilde bir beyan 
bekliyordum, maalesef buna temas etmedik
leri için temas ettim. 

Benim için önemli bir konu daha var. 
Çok değerli arkadaşlarım, bu kürsüde ha

kikatleri olduğu gibi ifade etmek zorundayız. 
Türkiye'de bir arsa spekülasyonu vardır. Bu
nu burada tespit ve tescil ediyorum. Arsa spe
külasyonu yoktur diyen arkadaşlarıma bu 
kürsüden açıkça ilân ediyorum. Türkiye'de 
arsa spekülâsyonu vardır; bu mutlak surette 
önlenmelidir. Bunu da ancak partilerüstü Hü
kümet diye adlandırdığımız bu Hükümetten 
bekliyoruz. Politik bir siyasî teşekküle daya
nan hükümetler bu meseleleri çözecek kudrette 
değildir. Türkiye'de reailte budur arkadaşla
rım. 

Ben şunu açıkça ifade ediyorum : Bu Hü
kümet bu meseleyi de çözmelidir. Arsa spekü-
külâsyonu meseleisni halletmelidir. Çünkü biz 
çözmek istesek karşı taraf, karşı taraf çöz
mek istese biz birbirimizi itham edecek duru
ma gireriz. Bu meseleye de bugünkü partiler
üstü Hükümet mutlak surette bir çare bul
malıdır, bunu halletmelidir inancı içindeyim. 

Bu maddedeki nispetler yerindedir görü
şündeyim; fakat arsa sahiplerini de mutlak su
rette mutazarnr etmemeli, mülkiyet hakkına 
kati surette el uzatılmamalıdır. 

Bu madde hakkındaki görüşüm bundan iba
rettir. Hükümet ve Komisyon bu konuya eği-
lirse uygun olur inancı içindeyim. 

(Sayın Meclisi ve iSayın Başkanı saygı ile 
selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker... Yok. Sayın Ako-
va... Yok. Sayın işgüzar, buyurun efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlanm. 

11 nci madde ile değiştirilen 18 nci madde 
üzerinde nispetlerle ilgili konu üzerinde şahsî 
görüşlerimi kısaca arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Bu madde ile arazi vergisinin nispeti tespit 
edilmiştir. Bu nispet, Hükümet tasarısındaki 
nispetin dışında, tamamen mülkiyet temel hak 
ve hürriyetleri de dikkate almak suretiyle ge-
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cici komisyon tarafından % 3 olarak tespit edil
miştir. 

Biliyorsunuz bugün vatandaşlarımızın % 801 
araziye bağlı bulunmaktadır. Bu yönden arazi 
vergisinin imkân ölçüsünde düşük olması lâ
zımdır. Çünkü, Türkiye'de araziler uzun yıllar 
işlenmiş, yorulmuş, verim gücünü, olanağını bü
yük mikyasta kaybetmiştir. Araziyi işlemek, 
teknik bilgi, araç ve lüzumlu kredi temini mem
leketimizde hâlâ güçtür. Küçük aile işletmeci
liğinin sabit kapitalini teşkil eden arazilerden 
değil, gelirinden, ürününden vergi almak daha 
uygun olur kanaatini taşıyoruz. 

Hepinizin takdir edeceğiniz veçhile, araziler
den vergi alma yerine, onun ıslahını, verimini 
artırıcı, vatandaşı toprağa bağlayıcı tedbirleri 
almak da Hükümetin başlıca görevidir. Bu esa
sında öteden beri tatbik edilegelen arazi vergisi 
politikası, vatandaşı o araziye saptama politi
kası ile başbaşa gitmiştir. Bugün birçok illeri
mizde yaşayan vatandaşlarımızın ekseriyeti iş
ledikleri arazilerden istenilen ürünü alamamak
ta, büyük zorluklarla yürüttükleri arazi işleme
sinden umduklarını bulamamaktadırlar. Bu yüz
den binlerce, onbinlerce çiftçi ailesi, doğup bü
yüdüğü yeri terketmekte, evlerini ve ekip biç
tikleri arazilerini bırakmaktadırlar, tç göçler 
ve Almanya seyahatlerinin nedeni buraya daya
nır. Köylerden şehirlere akınlar da bu yüzden
dir. 

tşte Hükümetin bunlara karşı ciddî tedbir al
malarının başında onları arazilerine bağlamak, 
arazi vergilerini azaltmak ve arazi sahiplerine 
bilgiyi, teknik imkânları ve krediyi vermekle 
mümkün olur. 

Maliye Bakanlığı kanaliyle Hükümet ve ge
çici komisyon bu gerçeğe biraz eğilmiş görül
mektedir. Araziler için vergi nispeti tek kalem 
olarak gösterilmiş, nüfusa göre vergi nispeti de
ğiştirilmemiştir. Fakat, arsalara gelince; arsa
lar için vergi nispeti nüfus ile ilgili olarak ka
nunda yer almıştır. 

Bu kanun metninde yer aldığı şekilde il nü
fusu dikkate alınmış, ancak komisyon ve Maliye 
Bakanlığı bu il merkez nüfusu mudur, yoksa 
genel il nüfusu mudur, bunu burada açık olarak 
ve zabıtlara geçmesi bakımından beyan etmeli
dirler. 
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz şahsî görüş

lerimi açıklarken şu hususu ifade etmek istiyo

rum : Vergi nispeti il nüfusuna göre, ilk 25 bin 
dahil olmak üzere binde beş, 25 binden, ki 25 
bin de dahil, 100 bine kadar olan yerlerde bin
de sekiz, 100 bin ve daha yukarı olan yerlerde 
ise binde on olarak tespit edilmiştir. 

Bu dunun vergi adaletine uygun değildir, 
kanaatini taşıyoruz. Nüfusa göre arsa vergile
rinin nispeti değiştirilemez. Arazide bu ya
pılmazken arsalarda neden yapılmıştır, bunun 
manasını da anlamak zordur. Belki nüfusu ka
labalık olan yerlerde bir ihtiyaç, arz ve talep 
kaidesine göre arsanın değerinin yüksek oldu
ğu düşünülürse de, bugün bunlar da istisnai 
duruma girmiştir, öyle ilçelerimiz vardır ki, 
Karadeniz gibi en verimsiz olan yerlerde, me
selâ Ayancık'ta bir kat, 100 metrekarelik bir 
daire 300 000 liraya satılmakta, o binanın ye
ri de 150 000, 200 000,300 000 liraya gitmekte
dir; bu bir gerçektir ve oraya «Almancılar» 
denmektedir, Almanya'ya gitmiş olan vatandaş
lar... Türkiye böyledir; birçok mıntakalannda, 
meselâ Nevşehir'in Kozaklı ilçesinin içinde bir 
arsa 50 000 liraya gitmektedir. 

Esasında vergi adaletine uygun hareket etmek 
icabederse vergiler muayyen nispetlere göre alın
dığı cihetle, değeri üzerinden alınması iktiza 
eder. Bu yönüyle biz diyoruz ki, nüfusa göre 
vergi nispetlerinin değişik tutulması vergi ada
letine uymaz. Şayet müterakki vergi nispeti 
tespit edilmesi icabederse bu nüfusa göre değil, 
arsaların değerine göre yapılmalıdır. Me?elâ 
değeri 100 000 liraya kadar olan arsalardan 
binde beş, 100 000 ile 300 000 lira arasındaki 
arsalardan binde yedi, 300 000 ile 500 000 li
raya kadar alan arsalardan binde dokuz, 
500 000'den fazla değeri olan arsalardan da 
binde 12 nispetinde vergi alınmasının çok yerin
de olacağını düşünerek bu yönde de bir öner
ge hazırlayarak Başkanlığa tevdi ettim. Bu 
kabul edildiği takdirde, nüfus ihtilâtlan, nü
fus işleri bir tarafa itilmiş olur, değerine gö
re alınır. Bu değerin, büyük şehirleri kenar 
semtlerinde, küçük şehirlerdekinden düşük 
olduğu da bir gerçektir. Bazı ilçelerimizde metre
karesi yüz iki yüz liraya satılan arsalar yanın
da meselâ Düzce'de metrekaresi 5 000, 10 000 li
raya satılan arsalar da vardır. Ama Ankara'nın 
şu Küçükesat, Büyükesat sırtlarında arsanın met
rekaresi 50 liraya satılmaktadır. Bunun nüfus
la vergi arasındaki nispeti nerededir? Bunla-
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rın vergi adaletiyle ilişiği nedir? 
Bu bakımdan biz, en objektif olarak, nere

de olursa olsun, değerine göre vergi alınacağı
na göre, küçük yerlerdeki arsa değeri 300 000 
lira ise, nüfusu 100 000, 500 000 olan yerlerdeki 
arsanın değeri de 300 000 lira ise, her ikisin
den aynı vergi alınsın. Bölgelerarasmda den
gesizlik ve nüfusa göre vergi alma prensibi 
doru değildir. Bu hususta vermiş olduğumuz 
önergeye iltifat etmenizi bilhassa istirham eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — ıSayın Topaloğlu, buyurun- ete n-
dim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri. 

Arazi Vergisi nispeti konusunda Hüküme
tin getirmiş olduğu tasarı binde, on komisyo
nun değiştirgesi ise binde üç üzerinden tespit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, yapmış olduğum tet-
kikata göre eskiden gayri safi irat zamanında 
Türkiye'de alınan arazi vergisinin tamamı 220 
milyon lira civarında imiş. Bugün içinde binde 
üç üzerinden bir hesap yapmışlar, buna göre 
180 milyon lira civarında bir gelir tahmin edil
mektedir. Bu nispet binde on olduğu takdirde 
de 400 milyon lira civarında olacakmış. 

Bendenizin kanaatime göre bu hesaplar ta
mamen yanlıştır arkadaşlarım. Binde üçten he
saplandığı takdirde, kendi tahminime göre bu 
ölçü içerisinde vergiye tabi olacak vatandaş
lardan alınacak vergi ki, seçim bölgemde son 
seyahatimde yaptığım bir araştırmadan da bu 
sonucu çıkarmış bulunuyorum, bu miktarı 5 ile 
çarparsak aşağı yukarı yılda bir milyar liranın 
üzerinde Maliye Vekâletine Arazi Vergisinden 
gelir sağlanacaktır. 

Arkadaşlarım, Türk köylüsünün Arazi Ver -
gisi vermediği veya az verdiği zaman zaman 
ifade edilmektedir. Maliyemizin köylüden ve 
üreticiden almış olduğu sadece Arazi Vergisi 
değildir. Dolaylı yollardan, Devletin vergi sis
temi içerisinde çeşitli vergiler alınmaktadır; 
vasıtalı vergiler, işletme Vergisi köylüye ini-
kas etmektedir, inşaat Vergisi aynı şekildedir. 
Ayrıca Kıymet Artış Vergisi de vardır. Emlâk 
Alım Satım Vergisinde yapılan 'artışlar vergi 
olarak alınmaktadır. Damga Resmi Kanununda 
yapılan artışlar aynı şekilde köylüyü etkile
mektedir. 

Vatandaşın vergi ödeme gücünü hesaplaya
rak diğer nispetleri tespit etmek lâzımdır. Köy
lü ne yapar, çiftçi ne yapar?.. Arkadaşlarım bir 
bölgede her yıl mahsûl olmaz. Zeytin bölgesin
de, fındık bölgesinde, incir, üzüm bölgesinde de 
bu böyledir. Kendi bölgemden misal vereyim; 
Karadeniz'de fındık bölgesinde mahsul en az üç 
yıldr, bir almır, diğer yıllar doğru dürüst mah
sul alınamaz. Ama, buna karşılık vergi her sana 
ödenir. Bir kıstasınız var mı, mahsûl olmadığı 
sene vergi ödenmeyecektir, diye. Müstahsil, evi
nin önündeki bahçesinden iki yüz liralık fındık 
alamadığı sene üç yüz lira vergi ödeyecektir. 

Arz etmek istediğim şu : Arazi Vergisi her 
sene Devlete ödenecek, fakat bu araziden üre
tici her sene mahsûl alamayacaktır ve alama
maktadır da. Hiç bir bölgede hiç bir mahsûl her 
sene aynı verimde alınmaz. 

Sayın arkadaşlarım, Arazi Vergisi Türk ta
rihinde büyük kargaşalıklara sebep olmuş, mem
lekette imparatorları yıkacak tehlikeler yarat
mıştır. Arazi vergilerine yapılacak büyük zam
lar Türk köylüsünü, Türk milletini sıkıştırdığı 
zaman ne olacağı belli olmaz... ödeme gücü ol
mayan vatandaşları, «illâ ödeyeceksin» diye 
sıkıştırırsanız, onun üzerine giderseniz ne ver
gi alınır, ne bir şey almır; o zaman Allah mu
hafaza etsin eşkiyalık başlar arkadaşlarım. 

Devlet üreticiden şimdi ne almaktadır? Bi
raz evvel hangi yollardan vergi aldığını arz et
tim. işletme Vergisi köylere kadar girmiştir; 
köylü şehirden aldığı dikiş makinasma işletme 
Vergisi ödüyor. 

Açıkça söylemek gerekirse, hükümetler fın
dık müstahsilini, tütün müstahsilini ve diğer 
üreticilerimizi yıllardır hangi yollardan sömür
mektedir? Bu hususu bir misal ile arz etmek 
istiyorum : 

Fındığın % 95'i ihraç edilmektedir, Devlet 
üreticiden fındığı alır, ambarlar, ihraç eder. 
Devletin getirmiş olduğu kur ile 13 TL. sı üze-
ı'inden değeri öder. 13 TL. sı üzerinden Türk 
Hazinesine yılda 150 milyon dolar para girer. 
Bunun karşılığını da Devlet müstahsile 13 lira
dan öder ve bu 150 milyon dolan 14,85'ten 
15,00 liradan satar. Böylece vasati 200 milyon 
TL. sı kabuklu fındıktan, 269 milyon TL. sı ola
rak her sene üreticinin sırtından vergi almakta
dır ve bu gizli bir vergidir, ama biz biliyoruz. 



M. Meclisi B : 109 

Tütün bölgesinden 300 milyon lira almakta
dır, pamuk bölgesinden de aynı şekilde almak
tadır. Bunlar, Devletin Türk üreticisinin alm-
terini sömürmesini üf ade eder. 

Her yıl vergi ödeyecek köylü, fakat her yıl 
mahsul alamayacak. Nereden ödeyecek bu ver
giyi? Birisi çıkar % 10 der, birisi çıkar % 15 
der. 

Arkadaşlarım, memleketin şartlarını iyi bil
mek lâzımdır. Komisyonun getirmiş olduğu 
binde 3 oran, hakikaten yerinde bir nispettir. 
Bunu, biraz evvel vermiş olduğum misallerle 
hesaplarsak bunun binde 3 değil, bunun binde 
1 013 olduğu görülür. Köylü, Hükümet va tefe
ci tarafından sömürülmektedir. 

Bu nispeti binde 3 olarak kararlaştırarak 
bu memleketin insanlarına eziyet etmeyelim ar
kadaşlarım. 

Arsalar konusunda ise; yine bir kıstas geti
rilmiş bulunulmaktadır. 25 bin nüfuslu ilden 
binde 5 diyor. 25 bin nüfuslu il Türkiye'de kaç 
tane vardır? 

BAHA MÜDEBRİSÖĞLU (Konya) — Hiç 
yok. 

ATA TOPALOĞLU (Devamla) — Evet, hiç 
yoktur. 

Benim vilâyetimin nüfusu 500 binin üzerin
dedir. Demek ki, bunları bir tarafa atarsak ar-
salardaki vergi nispeti yüzde doksan sekiz ola
rak binde 10'dur. Komisyonun bu oranı binde 
10, Hükümetin ise binde 15'tir. Bu maddeye 'ilâ
ve edilecek birçok konu vardır, fakat Emlâk 
Vergisi kanım tasarısı üzerinde Yüksek Mec
listeki alâkanın - mevsimin icabı olacak her hal
de - dikkatsiz geçtiğüni görüyorum, inşallah bu
nu da zamana daha âdil bir şekle getirmeye ça
lışırız. 

Komisyonun teklifi istikametinde oy kullan
manızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç? Yoklar. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Bu

lunmadığına göre açık oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kupalarını kaldırınız. 

Buyurunuz Sayın Başer. 

HÜİSAMETTÎN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gayet kısa olarak bazı noktalara işaret et
mek istiyorum : Arazi Vergisindeki nispet bu
rada binde 3 olarak tespit edilmiştir. Türkiye'de 
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i araziler her sene ekime tabi tutulmamaktadır. 
Çiftçilerimiz bir sene yarısını dinlendirir, diğer 
yarısını da eker. Meyvelerde de durum aynıdır, 
onlar da bir sene meyve verir, diğer sene ver
mezler. Görüyorsunuz ki, bu binde 3 nispet bu 
durumlarda binde 6'ya çıkmaktadır. 

Saniyen, toprakta (Azalan Verim Kanunu) 
stoz konusudur. Çiftçi bugün sermayesiz ve 
emeksiz mahsul kaldıramıyor. Tabiatiyle güb
re, tohum, ilâç ve modern vasıtalar kullan
mak zorundadır ve bu yüzden de çiftçilik pa-
'halıya malolmaktadır. 

Şunu katiyetle belirtmek isterim ki; serma
ye köylerde teraküm etmez, - bu nasusu Mali
yeci arkadaşlarım da bilirler - şehirlerde tera
küm eder. Köylünün arazisi ne kadar geniş 
olursa olsun ancak Türkiye'nin iklim şartlarına 
göre boğaz tokluğuna çiftçilik yapmaktadır. 

Türkiye'de çiftçiler üzerinde bir araştırma 
yapılsa Iborçsuz bir tek çiftçi gösteremezsiniz. 
Bu yüzden bu binde 3 oranı daha da yükseltme
mek lâzımdır. Şayet Maliye Bakanı tasarrufa 
gitmek istiyorsa - Millî Eğitim Bakanlığı Kül
tür Müsteşarlığı 500 bin lira vererek yeni bir 
bina kiralamıştır, Yüksek Hâkimler Kurulu da 
800 bin lira kira ödemektedir, Anayasa Mahke
mesi de aynı durumdadır. Saraçoğlu Mahalle
sinde aynı emsal binada 1 000 liraya oturulur
ken orada 150 - 200 liraya 30 sene oturuyorlar. 
Bir çok bakanlıklar büyük kiralar ödemektedir
ler - eski binaları yıktırıp bina yaptırmak su
retiyle ve boş arsalara bunları yerleştirerek ki
radan kurtulsun. Bu yollar neden denenmiyor? 
Bu yola gitmek varken, vatandaşın üzerine va
rılarak esas olan vatanda bir huzursuzluk tees
süs ettirmektir, gaye o. 

Arsaların üzerinden fazla vergi alınması 
da istenmektedir. Bizler bir Değer Artış Kanu
nu çıkardık. Bir gayrimenkul satılırken değeri 
artmışsa bundan vergi almaktayız. Eğer Değer 
Artış Vergisi olmasa idi, Arsa Vergilerini yük
seltelim derdik. Bugün Değer Artış Vergisi ol
duğuna göre ve arsalar da hiçbir gelir getirme
diklerine göre bunlardan da binde 10'a kadar 
vergi almak inşaatı pahalılaştırdığı gibi, inşa
atı yavaşlatır. 

Bu bakımdan, nüfusu 50 bine kadar olan 
yerlerde binde 4, nüfusu 50 001 den 200 000'e 

I kadar binde 6, 200 001 den üst kısmı da binde 
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8 olarak vergi verirse burada bir vergi adaleti 
tahakkuk etmiş olacaktır. Bu konuda bir de 
önerge vermiş bulunuyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, buyuru
nuz efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

18 nci maddedeki Arazi Vergisi nispetinin 
yuvarlak olarak binde 3 oluşu kanaatimizce 
adil değildir. Zira; Anadolu'nun coğrafî yapısı 
çok farklıdır. Biraz evvel arkadaşlarımızın da 
buyurdukları, gibi, subasar araziler Türkiye'de 
aynı değerde ve aynı verimde değildir. Meselâ 
ova bölgeleriyle, dağlık bölgeler arasında ara
zi subasar olmasına rağmen Verim çok farklı
dır. 

Arazi darlığı yüzünden verim çok düşük 
olan susuz araziler nüfusun kesif olduğu dağ 
köylerine nazaran çok kıymetlidir. Susuz tarla
ların her sene ekilmesi de mümkün değildir, 
bir sene ekilir, bir sene nadasa bırakılır. Bu 
yüzden iki senede bir, çok cüz'i mahsul aldığı 
bir toprağın arazi darlığı yüzünden değeri çok, 
fazladır. Buralardan çok düşük verim elde et
mesine karşılık vatandaş, darlık yüzünden faz
la para vererek arazinin değerini yükseltmiş 
olacak ve neticede vergisini de fazla olarak 
ödeyecektir. Bu vatandaşın senelik gelirini, ara
zinin değeri ile kıyasladığımızda çok düşük ol
duğunu görürüz. Bu hususların tasarıda nazara 
alınmadığı görülmektedir. 

2 nci fıkradaki arsaların vergi nispeti, - ar
kadaşlarımızın da belirttikleri gibi - nüfus öl
çüsüne bağlı kılınmıştır. Bu husus da yerinde 
bir ölçü değildir. Arazide olduğu gibi arsalarda 
da Türkiye'nin farklı yerlerinin nüfusu değişik 
olduğundan nüfus usulü iyi bir ölçü değildir. 
Arazi darlığı yüzünden nüfusu az olan yerlerde 
arsaların çok kıymetli olduğu, buna karşılık nü
fusu büyük olan yerlerde de arsaların ucuz ol
duğu hepimizin malûmudur. 

Bu bakımdan arsa değerlendirmelerinin de 
nüfus miktarına göre değil, ıkademelendirmenin 
arsa değeri üzerinden yapılmasının hem Devle
te daha fazla gelir sağlamak bakımından ve 
hem de vatandaşın arsanın değeri üzerinden 

vergisini ödemesi sağlanarak vergi ödemede 
adaletin temin edilmesi yönünden isabet oldu
ğu kanaatindeyim. 

Bu 'hususları arz etmek için söz almıştım, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye? Yok. 

Buyurunuz Maliye Bakanı Sayın Müezzin-
oğlu. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun görüş
me konusu olan 18 nci maddesiyle ilgili olarak 
Hükümet tasarısında bir nispet değişikliği ön
görülmüştü. Bu değişikliğin asıl sebebi; evvel
ce de arz ettiğim gibi, müterakkiliğin Emlâk 
Vergisi gibi aynî bir verginin karakterine uy
gun olmaması ile ilgili bulunuyordu. Bu nokta
yı gözönünde tutan Hükümet, tasarıda müte
rakki nispet yerine arazide binde 10, arsalarda 
ise binde 15 nispetinin tatbikini öngörmüştü. 

iDeğişiklik tasarısının Geçici Komisyonda 
görüşülmesi sırasında diğer bir çok konularda 
yapılan ve bazılarına Hükümetin de katıldığı 
değişiklikler meyanmda, nispetle ilgili bu mad
de de değiştirilmiş ve Arazi Vergisinde seyya
nen binde üç nispetinin uygulanması teklif edil
miş bulunmaktadır. 

Takdir buyurulacağı üzere, bu değişiklik 
Hükümet tasarisma nazaran önemli bir değişik
liği beraberinde getirmektedir. Bu değişikliğin 
sadece nispete inhisar etmediğini de bu vesi
leyle hatırlamakta şüphesiz ki, fayda vardır. 
Evvelce de arz ettiğim gibi, Emlâk Vergisinin 
gerek Bina Vergisi Kısmında gerekse Arazi Ver
gisi kısmında, muaflıklar, Hükümet tasarısına 
nazaran genişletilmiş bulunmaktadır. Ve ondan 
daha önemli olarak küçük çiftçilik istisnası, ki 
Hükümet tasarısında bu istisnanın kaldırılması 
öngörülmüş bulunuyordu; daha genişletilmiş 
bir şekilde Komisyonun teklifleri arasında yer 
almıştır. 

Bu istisnanın tatbikatta, yapılan bir hesaba 
göre memleketimizde mevcut işletme büyüklük
lerine göre, mevcut işletmelerin % 87'sinin 
fiilen vergi dışında kalması anlamını taşıdığını 
arz etmiştim. Buna, vergi nispetinde yapılan 
bu önemli indirim de katıldığı zaman, zannedi
yorum ki, Emlâk Vergisinin Arazi Vergisi kıs-
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mmda yapılan değişikliklerin bilançosu ortaya 
çıkmış olmaktadır. 

Sayın hatipler bu noktayı böylece tespit 
ederken, Devletin ihtiyacının başka konularda 
ve başka alanlarda yapılacak tasarruflarla 
karşılanması imkânına işaret ettiler. Hiç şüp
hesiz ki, Hükümetiniz, programında da ifade 
ettiği gibi, sadece vergileri artırmak ve böyle
ce harcama imkânlarını yükseltmek gibi bir 
gayretin içinde bulunmamaktadır. Ayrıca, har
camalarda bilhassa disiplinli hareket edileceği 
ve böylece kabul buyurulmuş olan bütçede mev
cut bulunmayan denkliğin gerçekleştirilmesine 
çalışılacağı ve bunun müteakip sene içinde bir 
ilke olarak benimseneceği de belirtilmiştir. 

Yalnız, aslında bu konuda ileri sürülen fi
kirlerin doğrudan doğruya Devlete dönük yö
nünün isabetli olmadığını da zannediyorum ki, 
tespit etmek gerekmektedir. Zira, Emlâk Ver
gisi, evelce de arz ettiğim gibi, tasarıda da açık
ça görüldüğü üzere, Devletin varidat olarak 
doğrudan doğruya ilgilendiği bir vergi değil
dir. Gerek Bina Vergisinden gerekse Arazi 
Vergisinden ve Arsa Vergisinden yapılacak tah
silat, Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üze
re özel idarelerle belediyeler arasında paylaş
tırılacaktır. Bundan Devlet Hazinesine aksede
cek kısım, tahsil masraflarını karşılamak üze
re öngörülen % 20'den ibarettir. Binaenaleyh, 
bu konuda, yani nispet konusunda bir netice
ye varırken hâdisenin asıl yönünün Devlete de
ğil bizzat özel idarelere, belediyelere dönük 
olduğunu her halde gözönünde tutmak gerek
mektedir. 

Bina Vergisinde değiştirilen nispetler, ki bu 
nispet Hükümet tasarısında, Yüksek Heyetini
zin malûmu olduğu üzere, binde sekiz olarak 
öngörülmüş bulunuyordu; Komisyon ve heyeti
niz tarafından binde dört ve binde altı olarak 
tespit edildi. Bu durumun mahallî idarelerin 
varidatında büyük ölçüde bir azalmaya yol 
açacağını daha önce arz etmiştim. Buna ilâve
ten şimdi elimizde bulunan rakamlara göre, 
Komisyon teklifinde öngörülen nispetin tatbik 
edilmesi halinde ortaya çıkacak durumu da 
•arazi bakımından arz etmekte fayda görüyo
rum. 

1970 yılı rakamlarına göre 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanununa göre Arazi Vergisi ve Arsa 

Vergisi olarak yapılan tahsilatın toplamı 220 
milyon liradır. 1319 sayılı Kanuna göre yapıla
cak tahsilat miktarı 400 milyon lira olarak tah
min edilmişti. Bildiğiniz gibi 1319 sayılı Kanun 
müterakki bir tarifeyi öngörmüş bulunuyordu. 
Aynı esaslara göre, servislerimizin yaptığı he
sap; Komisyonun teklif ettiği nispet heyetiniz
ce kabul edilip uygulanmaya konulduğu tak
dirde Arazi ve Arsa Vergisi olarak elde edile
cek varidatın 200 milyon lira olacağını gös
termektedir. Böylece, daha önce yürürlükte 
bulunan kanuna göre dahi elde edilecek vari
dat bakımından bir gerilemeyle karşı karşıya 
bulunuyoruz. 

Bildiğiniz gibi Arazi Vergisinde kıymet 
tahrirle tespit ediliyordu, öngörülen nispet bin
de ondu. 1319 sayılı Kanunda bir müterakki 
nispet öngörülmüştü. Mahzurları dolayısiyle 
Hükümet tasarısında bunun değiştirilmesi ci
hetine gidilmişti. Fakat Komisyonun teklif etti
ği yeni nispet, bizi, biraz önce arz ettiğim böyle 
çok küçük bir varidatla karşı karşıya getir
mektedir. Bu varidatın Devlet Bütçesine olan 
aksinin çok önemsiz olduğunu tekrar heyetini-
nize ifade etmek durumundayım. Ancak öyle 
zannediyorum ki, Bina Vergisinden sonra Arazi 
Vergisinde ortaya çıkan bir durum ve bu vari
dat noksanı dolayısiyle mahallî idarelerin, yani 
özel idarelerle belediyelerin meydana çıkacak 
meseleleri ciddî olarak üzerinde durulmayı ge
rektirecek bir konu olacaktır. Hizmet gücü za
ten çok mahdut olan bu idareler, hiç şüphesiz 
ki, bu vergiler bu şekilde kanunlaştığı ve yü
rürlüğe konulduğu takdirde bu güçlerinden da
ha çok kaybedeceklerdir. 

Ayrıca, vergi reformunun asıl gayesinin 
Türk vergiciliğini daha ileriye götürmek ve bu 
meyanda kamu maliyesi içinde merkezi Devlet 
maliyesiyle mahallî idareler arasında bir den
geli gelir dağılımı sağlamak olduğunu biliyor
sunuz. Eğer iki yıl önce kabul edilmiş ve yü
rürlüğe konulmuş olan kanun tatbikat imkâ
nını bulmadan bu şekilde değiştirilecek olursa, 
Yüksek Heyetinize arz etmek isterim M, bu re
formun amacından çok uzaklaşmış olacağız; bu 
da hiç şüphesiz M, ciddî olarak üzerinde dü
şünülecek bir konu teşkil edecektir. 

Arz ederim efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bir 

sualim var Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Per
sonel Kanununda malî yük 3 milyar lira tah
min edildi 12 milyara çıktı; Emekli Sandığı 
Kanunu değiştirilirken sekiz yüz bin personel
den 20 bin personelin emekli olacağı söylendi 
40 bin kişi emekli oldu. Bu bakımdan, şimdi 
sizin verdiğiniz nispetlerle bu nispetler nasıl 
mukayese edilebilir? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, daha önce yapıl
mış olan hesaplar ve bu konularda şimdi ya
pılan kıymetlendirmeler hakkında şüphesiz ki, 
foen her hangi Tbir yorumda bulunmak imkânı
na malik bulunmuyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Aynı 
ekipler yaptı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, dinleyi
niz ; cevap bitmedi daha. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Şüphesiz ki, ben bir değerlendir
me ve yorumda bulunma imkânına malik bulun
muyorum. Dün ve hugün, müzakereler esnasın
da (bazı konularda heyetinizi aydınlatmak üzere 
rakamlar arz ettim. Her defasında bu rakamla
rın dayanaklarını da heyetinize izah etmeye ça
lıştım. Bunların tahmine dayanan ve kesin mahi
yette olan yönlerini de belirttim. Arz ettiğim 
gibi, bu rakamların bir tahmin tarafı vardır; 
zaten bir tahmine dayanmadan da bir rakam 
Söylemek imkânı mevcut değildir Buna karşılık 
rakamın bir kesin olan tarafı vardır. Onun da 
hangisi olduğunu heyetinize ayrıca arz etmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Başkaca soru sormak istiyen 
sayın üye? Yok.. 

ISoru cevaplandırılmıştır. Buyurunuz Sayın 
Bakan. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ben 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istediğinizi kaydettim efen
dim; sizden önce istiyenler de var Sayın Uzun-
oğlu. 

GEÇİÜİ KOMİSYON BAŞKANI ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Komisyon adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz istiyor
sunuz. 

Ben açık oylamaların sonuçlarını arz ede
yim ondan sonra efendim. 

Açık oylamaların sonuçlarını arz ediyorum 
efendim. 

Dernekler kanunu tasarısının açık oylama-
snıa 210 sayın üye katılmış; 184 kabul, 18 ret, 
8 çekinser oy çıkmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığından oylama tek
rarlanacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
kanunu tasarısının açık oylamasına 211 sayın 
üye katılmış; 210 kabul, 1 çekinser oy çıkmış
tır. 

Çoğunluk sağlanamadığından oylama tek
rarlanacaktır. 

Eşyaların geçici kabulü için A.T.A. karnele
ri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
açık oylamasına 214 sayın üye katılmış; 214 ka
bul oyu çıkmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığından oylama tek
rarlanacaktır. 

Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü ko
nusundaki kararların tanınması ve tenfizine 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısının açık oy
lamasına 211 sayın üye katılmış; 211 kabul 
oyu çıkmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığından oylama tek
rarlanacaktır. 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Lis
tesi En ziyade müsaadeye mazhar millet tarife
sinin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakan
lar Kurulu kararının onaylanması hakkındaki 
kanun tasarısının açık oylamasına 214 sayın 
üye katılmış; 210 kabul, 2 ret 2, çekinser oy 
çıkmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığından oylama tek
rarlanacaktır. 

Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının açık oyla-

— 538 — 



M. Meclisi B : 109 20 . 6 . 1972 O : 1 

masına 211 sayın üye katılmış; 208 kabul, 2 ret, 
1 çekinser oy çıkmıştır. 

Çoğunluk sağlanamadığından oylama tek
rarlanacaktır. 

Çalışma süremiz de dolmuş bulunuyor. 21 
Haziran 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,56 
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Demekler Kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 
(Çoğnnilufk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş, 
Hüsam ettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 

AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Uluısoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Emin Palksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılma? 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVtN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabal edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
210 
184 

18 
8 

231 
9 

[Kabul 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altuınbaş 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çalkmal? 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntav 
Ertugrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

edenler] 
ÇORUM 

Yakup Çaplayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tonubuş 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egiiü 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Oevat Önder 

F'efcbuMiah TaşkesenİToğlu 

ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi özttürk 
M. Şemısettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gögüş 
Erdem Oeak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
x\bdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adaları 
Ali Naili Erdemi 
Şina&i Osnm 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
tsımail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz ı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Föyızullah ÇanJkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehfbi Engiz 
Sabrı Yahşi 

KONYA 

Sezai Erıgun ( 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Vefa Tanır 

AYDIN 
Şevfkeit Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Cengizhan Yorulmam 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

Şinasi özdenoğlu 

] 
] 
] 
] 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez ' 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

1 ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

Ahmet Karaaslan RİZE 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Erol Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Âdil Ya§a 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltaın 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

1 ibrahim Elmalı 

ÎZMÎR 1 Z J J 1 1 X V 

. Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 

MANİSA 
Mustafa Ok 

ORDU 
j Ferda Güley 

[Çekinserler] 
AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 
ÇORUM 

Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkaüın 

İÇEL 
Turhan özgüner 

[Açık üyelikler] 
\ydın İ l 
3ursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Hatay 1 
Kocaeli ) 
Malatya 1 
Nevşehir J 

Yekûn 9 
..4..—^>9<9*~-.<.-

— U 1 -

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK Z J V İ ' VI VJ J J X / i - A X 4 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

SlVAS 
Ekrem Kangal 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Âdil Turanı 

Çetin Yılmaz 

MUĞLA 

Ali Döğerli 
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Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve görevleri kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Riza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeış 
Hüsamettin IMu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çeırçel 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Uilusoy 

ANK1RA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer 'Buyrukçu 
Süleymam Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 211 

Kabul edenler : 210 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 230 

Açık üyelikte? : 9 
[Kabul edenler] 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
öilhat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertdeım 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çalkmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 

Nail Atlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkeî 

. ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomıbuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem; 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turbam Bilgin 
Rasımı Omisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

Fethııllah Taşkesenliıoğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât KÖseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
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M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Ali Nadld Erdemi 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât O Aon 
Şinasi Osıma 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküızüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettim Nakîboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlfu 

Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Stezai Ergıun 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koıçjaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
S ey fi Güneştan 
Abdul^adir Kermooğlu 

MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlıüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akça 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Valhit Bozatiı 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Çekinser] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

[Açık üyelikler] 
Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orham Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kaızova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener, 

UŞAK 
Ada] Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

— 543 — 



M. Meclisi B : 109 20 . 6 . 1972 O : 1 

Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıümamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısın açık oylamasına verilen oyların sonucu 

(Çoğunduk yoMur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Hıza Güllüoğılu 
M. Salâhattin Kılıç 
Eımir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zefiri Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özıdenoğlu 
Emin Palksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 214 

Kabul edenlier : 214 
Reddeıdenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 227 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Mente§( 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Oiihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Mevrut Yılmaz 

BlLEOlK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURDUR 
|A. Mukadder Çiloğlu 

Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tomibuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Mehmet Emin DuruJ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinikaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasinu ömisli 
Cevat Önder 

Fetlhulaıh Taşkesenlioğlu 
ESKÎŞEHlR 

Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacagehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
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Yusuf Uysal 
İÇEL 

Çetin Yılmaz 
İSTANBUL 

Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Hasan Tiirkay 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMİE 
Şevket Adalan 
Ali Nadlii Erdem 
öoşlran Karagözoğlu 
Talât Orhan 
Şinasi Oama 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şeyfcet Doğan 
Turnan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan ' 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Gttineg 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koç>aş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erfbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa. Ok 
Kâmil ıŞahinoğlıı 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçaıl 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğhı 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SIYAS 
Enver Akova 

[Açık üyelikler] 
Aydm 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Ksmal Palaoğkı 

TEKİRDAĞ 
Orhatn öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kaızova 
Reşit önder 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
A.hmet Şener 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmat G ü n » 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kevni Nedimoğlu 
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Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyla

rın sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Gülilüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeg 
Hüsiamjeıttdn Uslhı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı .Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi Özdenoğlu 
Emin Bakalit 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ş e r i t t i n Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 211 

Kabul edenler : 211 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 230 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Ceıngizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaaı 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeıki Altumbaş 
Cihat Bilıgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldem 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı§ık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiylkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özlbey 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Nail Atlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuft HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ali Nakdi UluBoy 

DENlZLÎ 
İlhan Açıkalın 
Mehımiet Emin Durul 
HüdM Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

Veli GKüLkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin , 
Rasim. öinisli 
Cevat önder 
Fe^hullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Hüsnü Özkan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

ÜSTAlNBÜIi 
Ferruh BozfoeyH 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMlE 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdeım 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasd Osma 
Ketoial önder 

KARS 
Lâtif Alküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 

Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzuülah. Çanikçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güne§ 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçımen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Eıflbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahin oğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

[Açık üi) 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
flatay 1 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erod Akçal ( 
Sami Kumbasiar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
tlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğîu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 

lelikler] 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 

Yekûn 9 

Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhatn Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Cfvat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karaikaş 
S. Tekin Müftüoğh 
Kevni Nedimoğlu 

>m<t 
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XXXVII Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi en Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin 
yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu kararının conaylanması hakkındaki kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunihiik yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARA HİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AĞRI 
Kasım Küfrevi ' 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

Üye Sayısı : 450 
Oy verenler : 214 

Kabul edenler : 210 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıayanlar : 227 

Açık üyeflikler : 9 

[Kabul 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er»dem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin 
Sadıkçıoğlu 
Mevl'üt Yılmaz 

BÎLEClK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıgık 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Kunt ay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim ökteım ' 
Kasım. Önadım 

edenler] 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çaılıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayanı 
Abdurrahmjan Güler 
ihsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Mehmet Ermin Durul 
Sami Arslan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
îlhami Ertem, 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasdm) GinisI 
Cevat Önder 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet îsmıet Angı 
Şevket Asboızoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRÎ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
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Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Keımal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyızullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
deva t Ademoğlu 

VeMri Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Ko'çaş 
Orhan O'kay 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali E'rlbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Cağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahin oğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooglu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yaıvuız Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SÎÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 

Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Ralaoğlu 

TEKİRDAĞ 

Orhan Öztrak 

TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 

Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

UŞAK 

Âıdil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğluı 

VAN 

Fuat Türkoğhı 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
İSTANBUL I TOKAT 

İbrahim Elmalı | Hüseyin Abbas 

[Çekinserler] 
ANKARA I İÇEL 

Osman Bölükbaşı I Çetin Yılmaz 
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Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık üyelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

— 
9 
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Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onaylanma
sına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı Kanunna ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza GüMoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin IMu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AĞRI 
Kasım Küfrevıi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygiin 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin PaJksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 211 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 2 

Çckinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 230 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahiît Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Öilhat Bilgefhan 
M. Şükrü Çavdaroflu 
Kemal Er'dem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiytooğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzfcan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 

Mustafa Tayj'ar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomjbuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ÎJVami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettiin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Gmislâ 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbıızoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRÎ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 
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İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naıilıi Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasd Osm a 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğhı 
Hayrettin Nakiboğln 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atogün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

Mustafa Kemal Güneş 
KOCAELİ 

Cevat Ademoğlu 
Vehhi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Sadi Kocaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet inönü 
Ahmet' Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinıoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
Seyfi Oüneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Burdaruh 
Ali Döğerli 

İzzet Oktay 
MUŞ 

Nimet Ağaoğlu 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Baş er 
NİĞDE 

M. Naci Çerezci 
Meviüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Haımdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

StVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

ibrahim El m allı 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 

Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akra. 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni Nedimoğılu 

(Çekinser) 

ANKARA 
Osıman Bölüıkbaşı 
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Aydın 
Buma 
Düyaıfcı&ır 
EdİF*« 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık Üyelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

KJocaeli 
Malatya 
N«rş*hir 

Yekûn 

1 
1 
1 

— 
9 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

109 NCU BİRLEŞİM 

20 . 6 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X I . — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri! ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

X 2. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plan komisyonları raporları (1/623) (S. Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

X 3 . —Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 4. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-
zine ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (i/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 5. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

X 6. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili 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 Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma< 
latya Milletvekili Mustafa Kaft^n'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 neu maddesinin 
Cb) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko-
misyon'larından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/0111, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1OT2) 

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 neü 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 bâzı 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) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine clair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'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'ım 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. 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural 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. 
Gayrları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı 
nlması 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 İstanbul Üyesi 
Rifat 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 karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. iSayıları 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) (S. Sayıları : 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
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
l e r i : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a l nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
tıci 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 İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa-



Tınıma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci dk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
ikamın teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat 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 
etk) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 1!36 nci 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 maddelerinin 
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
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının geri 
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 nci 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) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım ön adım'-
ın, 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 : 
İS . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 



fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırana, 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 İstanbul Üyesi Rifat 
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 raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla etlenen ek geçici 5 nci 
maddemin 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 kamınu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 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, cilt 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 
haManda Başbakanlık teskeresi 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'in 
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 Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şaihin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

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 Alim G-ümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (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 rapora (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'm 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 Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi KodaTın 
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 İçişleri 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 . İÜ . 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 rapora 
(2/489) (S. Sayılan 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 talihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

1.9. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı ti İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 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 teklifi ve İçişleri ve Plan komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 

Komisyon raporu (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 İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

22. — Bartın ilçesinin Escnyurt 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 Güneşeıı kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciliae 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 (3/964) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtana tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — Toprak ve Tarım reformu önted-
bhier 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) 

25. — 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 26. •— 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) 

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



28. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşımın, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 11972) (içtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re Genel Kurul karardyle) 

X 29. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

30. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : C64) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

31. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

32. — 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) 

33. — 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- i 
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye- ; 
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo- i 
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta-
rihİ : 15 . 5 . 1972) 

34. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madda eklenmesine dair kanun tasarısı ve imar \ 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

35. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 ; 

nei maddesinin değiştirilmesine ve hu .kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa-
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rısı ve .Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Eayısı : 179 ve 
179 a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 36. — 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) 

37. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nei 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) 

38. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
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) 

39. — 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) 

40. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nei 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 41. — 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 nei 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) 

42. — Ruhsatsız Tabanca taşıyıp, 6136 sa
yılı Kanuna aykırı .hareket etmekten 10 ay ha
pis ve 416.60 TL. para eezasma 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) (iS. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1972) 

43. — 171 sayılı 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 44. — 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) 

45. — 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) 




