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1. — Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nu tasarısı ve Konya Milletvekili Bahri 
Dağdaş'ua, Tarım ve Toprak Reformu, Edir
ne Milletvekili llhanıi Ertem'in, Tarım Re
formu kanun teklifleri ve Anayasa, Adalet, 
Ticaret, İçişleri, İmar ve iskân, Köy işleri 

Sayfa 
Orman, Tarım ve Plân komasy«î3İsj-jjıd«n se^ 
çilen 3'er üyeden kunılu 81 auraaraiı Geçi
ci Komisyon raporu (1/655, 2/569, 2/$90) 
(S, Sayası :860) 4 0 3 : « 

2. — tzmir Milletvekili Burfıanefctîîâ Asu-
tay ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun teklifi ye Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/745) (S. Sayısı : 
88.3) 435:447 



M. Meclisi B : 111 17 . 5 . 1073 0 : 1 

I. _ IGEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı ve 
Konya Milletvekili Bahri Dagdaş'm Tarım ve 
Toprak Reformu, Edirne Milletvekili îlhami Er-
tem'in Tarım Reformu kanun teklifleri (1/655, 
2/569, 2/690) (S. Sayısı : 869) nin tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak ' maddelere geçil
mesi kabul olundu ve maddeler üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Ge

nel Kurulda çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından; 
17 . 5 .1973 Perşembe günü saat 15,00'te top

lanılmak üzere Birleşime saat 17,20'de son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kütahya 
Fikret Turhangü Mehmet Ersoy 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin Sayın 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — 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 değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisin
ce benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (Millet 
Meclisi : 1/365; Cumhuriyet Senatosu : 1/88) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 417, 417'ye 1, 2 ve 3 
ncü ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 114) 
(Dağıtma tarihleri : 23 .8 .1971 , 29.11.1971, 
11 .1 .1973, 16 . 5 .1973) (GÜNDEME) 

2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme

si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1973) 
(GÜNDEME) 

3. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/787) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Dağıtma tarihi : 
16.5.1973) (GÜNDEME) 

4. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 .1973) (GÜNDEME) 
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KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başfcanvekili Neraım Neftçi 

Mehmet Ersoy (Kütahya), Tufan Boğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci Bir
leşimini açıyorum. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Sayın üyelerin mi çiz şahsıma göstermiş olduk

ları itimat ve iltifattan dolayı teşekkürlerimi 
arz ederim. (C. G. P. sıralarından «Hayırlı, 
uğurlu olsun» sesleri.) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın milletvekillerinin anahtarları çe
virerek beyaz düğmelere basmalarını rica ediyo
rum efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağda fin, 
Tarım \ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri fve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İsleri, Orman Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (1) 

BAŞKAN — Evvelce Genel Kurulda : «Top
rak ve Tarım Reformu kanunu tasarısının, üze
rinde önerge verilen maddelerinin tehir edilmesi 
ve önerge verilmeyen maddelerin okunup, gö
rüşmesiz oylanması» şeklinde bir karar alınmış
tı. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerine bu
yursunlar. 

Geçen Birleşim tasarının 24 ncü maddesinde 
kalmıştık. 24 ncü maddeyi tekrar okutuyorum. 

Kazandırıcı zamanaşımı ile aynî ha.k kazan
ma yasağı : 

Madde 24. — Bu kanun hükümlerine göre. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
geçen arazi üzerinde kazandırıcı zamanaşımı iş
lemez ve bu yolla mülkiyet ve öteki aynî haklar 
kazanılamaz. 

(1) 869 S. \Sayılı basmayazı 9.5.1973 tarihli 
106 nci 'Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Arazinin Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı emrine geçmesinden önce kazandırıcı za
manaşımı şartlarını tamamlamış olanların hakla
rı saklıdır. 

BAŞKAN — 24 ncü madde... 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Sayın Başkan, bir noktayı izah etmeme müsaade 
buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz maddeler 
üzerinde müzakere olmuyor Sayın İmer. Sadece 
okunuyor ve oylanıyor. Böylece bir Meclis ka
rarı vardır. Sizin müsaadenizi rica edeceğim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Bu 
mevzuda Başkanlığı bir noktada uyaracağım. Bu 
noktayı izah etmeme müsaade ediniz efendim. 

iBAŞKAN — Efendim, müzakereler devam 
ediyor. 24 ncü maddeyi kabul eden sayın üyeler 
işaret buyursunlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İM ER (Konya) — 
Sayın Başkan, yalnız şunu söyleyeyim ki; bu, İç
tüzüğe uygun değildir. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından «Devam, devanı» sesleri.) 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi okutu\*orum. 
Toprak değiştirilme'Sıj ; 
•Madde 25. — Teknik, crkonamıiık ve hukukî 

nedenler ve zorunluluklarla Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca lüzum görülmesi halinde 
gerçek ve tüzel kişilere ait arazi sahiplerinin mu
vafakati ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar-
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lığı emrine geçen aynı değer ve nitelikteki arazi 
ile değiştirilir. 

Değiştirme işlemi aşağıda yazılı şekilde yapı
lır : 

a) Değer ve nitelikte fark bulunmazsa eşit 
ölçüde toprak değiştirilir. 

b) Değer ve nitelikle fark bulunursa bu fark 
değiştirilen toprağın ölçülerinde değişiklik yapıl
mak suretiyle kapatılır-. Değerlerin eşitliği, değiş
tirmenin yapıldığı yıldaki değerler karşılaştırıla
rak sağlanır. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul eden sayın üyeler lütfen işaret 
buyursunlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kıöy yerlterimn kamulaşl^rılması :' 
Madde 27. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce sahipli arazi üzerinde Köy Ka
nunu hükümlerine göre köy ve köye bağlı yerle
şim yerleri olarak topluluk vücuda getireln aile
lerin ellerinde bulundurdukları ev, ahır, saman
lık ve avlu gibi tarımsal işletme ile ilgili yapı ve
ya tesisler, bu kanunun 28 iıei maddesinde göste
rilen sınırlara bakılmaksızın, yapı veya tesisler 
arsa sahibi tarafından kurulmuşsa arsa ile bir
likte, ellerinde bulunduranlar tarafından kurul
muşsa sadece kapladıkları arsa, bu kanun hüküm
lerine göre kamulaştırılıp ellerinde bulunduran
lar adına borçlandırılarak tescil edilir. 

BAŞKAN — 27 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, 27 nci maddeyi... 

BAŞKAN — -30 ncu maddeyi okutuyorum. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Usul hakkında köz istiyorum, Sayın Başkan. 
Meclis kararı İçtüzüğün ihlâli demek değildir. 
BAŞKAN — Madde okunsun «fendim. 
Müşterek müifkfyeit*e payin kanuftılâştınlma-

sı ve ^toprağin biölüiştürüime&ı .-
Ma'didb 30 — Biniden çtök Mmstemift. müşte

reken malik bulundukları töprağm tamâmının ka
mulaştırılması gerekmeyen hallerde, ilgili payda
şın payının tamamı veya bit fefeöfft kâmüİaŞtırılır. 

hazinenin yükardaM fıkra ûyarırıca kamulaş
tırdığı veya başka nedenlerle paya sahip bulun
duğu toprakta, Hazine payına düşen yer, ilgili 
paydaşlar tarafından Toprak ye Tarım Reformu 
Bölge Başkanlığının bu kotludaki yazılı istemin

den itibaren iki ay içinde aynen bölüştürülerek 
ayrılır. Paydaşların bulunamaması veya uyuşa-
manıası halinde aynen bölüştürmeyi Toprak ve 
Tarım Reformu Bölge Başkanlığı yapar. Her pay
daş bölüşme haritasının kendisine bildirildiği gün
den başlamak üzere otuz gün içinde, görevli mah
kemeye başvurarak bölüştürmeye karşı dava aça
bilir. Mahkeme, Toprak ve Tarım Reformu Uyuş
mazlık Komisyonunun kararını aramadan dava ta
rihinden başlayarak üç ay içinde konu hakkında 
karar vermekle yükümlüdür. Mahkeme, bölüştür
me ile ilgili itirazı haklı bulursa aynen bölüştür
meyi kendisi yapar. 

BAŞKAN ~- 30 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul eden milletvekilleri işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

'Sayın Kubilây tmer, gündemi uyguluyoruz 
efendim. Yüce Meclisin almış olduğu karar ge
reğince, üzerinde önerge olmayan maddeler, er
telenmeyen maddeler okunup oylanacaktır. Bu
nun dışında bir arzunuz mu var? 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, Başkanlığın bu şekilde alınmış 
olan kararı hakkındaki müzakereyle ilgili, usulle 
ilgili söz rica ediyorum. Yerimden bir dakikada 
izah etmek istiyorum. (C. G. P. ve A. P. sırala
rından «olmaz» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın üyeler, bir 
dakika efendim. Hiç müdahale istemiyorum, Baş
kanlık kendi kendine halledecektir meseleyi. (Al
kışlar.) 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
İçtüzüğün 105 ve 108 nci maddeleri açıkça mad
delerin müzakeresini şart kılıyor. Yeni kabul edi
len İçtüzüğün 84 ve 88 nci maddeleri - Eylül 
ayında yürürlüğe girecektir - bunu teyit ederken, 
Meclis, İçtüzüğü değiştirici mahiyette, İçtüzük ve 
Anayasaya aykırı şekilde maddeleri müzakere et
meden geçiremez. Bu bir bozma sebebidir. Bu ba
kımdan Başkanlığı uyarıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubi
lây İmer. Bu şekilde kabul edilmiş emsal kanun
lar vardır. Teşekkür ederm Uyarınıza, efendim. 
(U. G. P. sıralarından «Meclis kararı var» besle
ri.) Meclis kararı var ve bu şekilde kabul edil
miş kanunlar da var. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Biz Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğiz. 

— 3G4 
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BAŞKAN — 31 nci maddeyi okutuyorum. 
Işttojr-ak: halİB'detki mPkiyetin müşterek mülki

yette çıeivrilmtesj : 
Hadde 3.1. — Toprak ve Tarım Reformu 

bölgesinde uygulamaya geçileceğinin duyurulma
sından itibaren bir ay içinde mirasçılar, tapuda 
adlarına intikal işlemini yaptırmak zorundadır
lar. Elde olmayan nedenlere dayanan gecikme
lerde bu süreyi bir ay uzatmaya Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başaknlığı yetkilidir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı mirasçıların 
ve hise miktarlarının tayinini ve iştirak halindeki 
mülkiyetin, paylarının belli edilmesi suretiyle, 
müşterek mülkiyete geçrilmesini görevli mahke
meden isteyebilirler. 

Miras bırakanın ölümü tarihine göre vesaret 
belgesi aranılmasına gerek olmayan hallerde, bu 
işlemler, ilgililerinee köy veya mahalle ihtiyar 
kurulundan alınacak belgeye dayanılarak tapu 
dairelerince yapılır. 

İlgililerin süresi içinde yaptırmadıkları bu 
işlemler, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığının, görevli mahkemeden alacağı veraset 
belgesine ve iştirak halindeki mülkiyetin müş
terek mülkiyete çevrilmesi kararına veya ölüm 
tarihine göre köy veyahut mahalle ihtiyar kuru
lundan alınacak belgeye dayanan istemi ile tapu 
daireleri tarafından yapılır. Tapulama bölgesin
de, kütükler tapuya devredilinceye kadar tapu da
irelerine düşen görev, tapulama müdürlüğü tara
fından yerine getirilir. 

Arazi ile üstündeki ağaçların mülkiyetinin ay
rı kişilere ait bulunması halinde, Toprak ve Ta
rım Reformu Bölge Başkanlığı, ilgililerden en geç 
iki ay içinde anlaşma yolu ile ikili mülkiyetin 
tek yönde birleştirilmesini ister. 

İlgililer ikili mülkiyetin tek yönde birleştiril
mesini, tanınan süre içinde gerçekleştiremedikle
ri takdirde maliklerden biri veya Toprak ve Ta^ 
rım Reformu Bölge Başkanlığı, ikili mülkiyetin 
tek yönde birleştirilmesini genel hükümlere göre 
görevli mahkemeden talebedebilir. Görevli mah
keme mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini üç ay 
içinde karara bağlar. 

BAŞKAN " • 31 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum, Kabul buyuranlar işaret etsinler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamulaştırmada toprak seçimi : 
Madde 32. — SaMoine bırakılacak topraklar 

mümkün olduğu kadar toplu bir halde ve işlet

meyle ilgili yapı ve telislerden- yararlanmaya en 
elverişli bir biçimde,, toprak sahibi aile üyelerinin 
hakları da gözetilerek aile başkanı tarafından se
çilir. 

Seçim hakkı, kamulaştırılaeak topra.kla.rm dü
zenli bir biçimde dağıtılmasını ve verimli bir şe
kilde işletilmesini engelleyecek tarzda kullanıla
maz. 

Aile başkam veya toprak sahibi bulunamaz ve
ya seçim hakkını yukardaki fıkralar uyarınca 
Toprak ve Tarım Reformu J*ölge Başkanlığının 
isteminden itibaren onbeş gün içinde kullanmaz
sa. seçim, bu madde esaslarına göre Toprak ve 
Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — 32 nci maddeyi kabul buyuran
lar işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kamu yararı kararı ; 
Madde 34. — Bu kanunun 13 neü maddesi

ne göre toprak ve tarım reformu bölgesinin be
lirtilip yayınlanması, bu kanun gereğince yapıla
cak kamulaştırmalar İçin «kamu yararı kararı» 
sayılır. Ayrıca kamu yararı kararı alınması ve 
onaylanması gerekmez. 

BAŞKAN -^- 34 neü maddeyi kabul eden mil
letvekilleri işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kamulaştırma kararı : 
ûVladde 37. ^ - Bu kanuna göre yapılaoaik 

kamulaştırmalarda, kamulaştırma kararını Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı verir. 

Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığın
ca kamulaştırılması gerekli görülen toprak ile var
sa üzerindeki yapı veya tesislerin sınırlarını, yüz
ölçümünü, niteliklerini ve takdir edilen karşılık
larını gösteren harita, cetvel, kroki ve tutanaklar 
kamulaştırma kararı alınmak üzere Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığına gönderilir. 

BAŞKAN -— 37 nci maddeyi kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum. 
Kamulaştırma karaınoım bil'dıirimii : 
Madde 38 — Toprak ve Tarım Relonmaı 

Müsteşarlığınca kamulaştırılmasına karar verilen 
toprak ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin 
sınırlarını, yüzölçümünü, niteliklerini ve takdir 
edilen karşılıklarını gösteren harita, cetvel, kro
ki ye tutanakların bir örneği Toprak ve Tarım Re-
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formu Bölge Başkanlığınca taşınmaz malın bu
lunduğu ilin valiliğine, bir örneği de tapu siciline 
şerh verilmek üzere tapu dairesine gönderilir. 

Kamulaştırma kararının bir örneği valilikçe, 
kamulaştırılan toprak ile varsa üzerindeki yapı 
veya tesislerin bulunduğu köy veya belediyede, 
herkesin kolaylıkla görebileceği şekilde onbeş gün 
süre ile asılarak yayınlanır ve varsa mahallî ga
zete ile ilânın yapıldığı duyurulur. Kararın bir 
örneği Toprak ve Tarım Eeformu Bölge Başkan
lığınca ilgililerin bildirimlerindeki adreslerine 
gönderilir. İlânın yapıldığı bir tutanakla sapta
nır. İlân, adresi belli olmayan veya bildirimde 
yazılı adreslerde bulunmayan ve adres değişik
liğini bildirmeyen ilgililere bildiri yerine geçer. 

Bx\ŞKAN — 38 nci maddeyi kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum. 
•Ödeni'c, elkoyma ve De&ail : 
Madde 4.4 — Kamulasîtırma işlemi tanram-

lanan taşınmaz malların, bu kanuna göre peşin 
ödenmesi gereken kamulaştırma karşılığı, hak sa
hipleri adına, T. C. Ziraat Bankasına, bulunma
yan yerlerde mal sandıklarına yatırılarak ta
şınmaz mallara elkonur ve bunlar Toprak ve Ta
rım Eeformu Bölge Başkanlığının istemi ile Ha
zine adına tescil edilir. 

BAŞKAN — 44 ncü maddeyi kabul eden sa
yın miletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum. 
Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında ka-

omtlaştittm.a : 
Madde 46 — Toprafk ve tarım reformu böl

gesi dışında yapılacak kamulaştırmalarda bu ka
nunla Toprak ve Tarım Eeformu Bölge Başkan
lığına verilen görevleri taşınmaz malların bulun
duğu yerdeki, Toprak ve Tarım Eeformu Müste
şarlığınca yetkili kılınacak ilgili kamu kuruluşu
nun il örgütü yapar ve yürütür. 

BAŞKAN — 46 nci maddeyi kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum. 
Kamulaştırılan aarazmin tahliyesi : 
Madde 47 — Kamulaştırılan arazi, kamu

laştırma kararının, 38 nci madde uyarınca tapu 
siciline şerh verilmesini takibeden otuz gün için

de Toprak ve Tarım Eeformu Bölge Başkanlığın
ca hasat mevsimi sonu gözönünde bulundurul
mak suretiyle tespit olunarak kendilerine tebliğ 
edilen tarihte malik veya zilyetler tarafından tah
liye olunur. 

Malik veya zilyedi tarafından tahliye olunma
dığı takdirde, Toprak ve Tarım Eeformu Bölge 
Başkanlığının istemi üzerine arazi, o mahaldeki 
icra dairesi tarafından 6830 sayılı Kanun gereğin
ce tahliye edilir. 

BAŞKAN — 47 nci madd'eyi kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
(lene.l hükümlerin uygulanması : 
Madde 48 —• Toprak ve tarım reformu ama

cı ile yapılan kamulaştırmalarda bu kanuna ay
kırı olmayan genel hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 48 nci maddeyi kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 nci bölüme geldik, 49 ncu maddeyi okutuyo
rum. 

BEŞİNÖİ BÖLÜM 

TOPEAK DAĞITIMI 
Toprak dağıitılacalklar : 

e Maıddo 49 — Dağıtımda toprak aile başkan
larına verilir. 

Toprak ve Tarım Eeformu Bölge Başkanlığın
ca aile dışında kalmayı üstün tuttukları saptanan 
reşit fürulardan erkek olanlar ile aile sayılan ki
şilerden vesayet altında olmayan erkeklere top
rak verilebilir. 

Tüzel kişiler toprak dağıtımından yararlana
maz. 

BAŞKAN — 49 ncu maddeyi kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum. • 
•Toprak istemi : 
Madde 91. — Bu kanuna göne toprak ve 

tarım reformu bölgelerinde toprak dağıtımından 
yararlanmak isteyenler, Toprak ve Tarım Eefor
mu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikte gös
terilecek esaslara göre, duyuru tarihinden itiba
ren bir ay içinde istemde bulunurlar. Bu süre 
içinde istemde bulunmamış olanlar bu kanunun 
toprak dağıtımı ile ilgili hükümlerinden faydala
namazlar. 

— 406 — 
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BAŞKAN — 51 nei maddeyi kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul. edilmiştir. 

55 nci maddeyi okutuyorum. 
Toprak dağutılırlden. gözönün'de bukınduırula-

caık hususlar : 
Madde 55. — Toprak, imlkân öl nüsünde top

lu olarak verilir. 
Toprak dağıtımının, bölgenin doğal ve eko

nomik şartlarına göre çeşitli üretim bölümlerini 
içine alman işletmeler halinde veya bağcılık, mey
vecilik, sebzecilik, tarla ziraati ve hayvancılık gibi 
bir üretim bölümünde toplanan işletmeler kuru
labilecek şekilde yapılması esastır. 

Bu esaslara göre yeter toprağı bulunmayan 
çiftçilere toplu olarak toprak verilebildiği takdir
de, çiftçinin maliki bulunduğu eski toprak parça
ları Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em
rine geçer. Topra'k ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı emrine geçen bu arazilerin bu kanunun kamu
laştırma ile ilgili hükümlerine göre saptanacak 
karşılıkları, toplu olarak verileeck toprak için 
borçlandırılacak miktardan düşülür. 

BAŞKAN — 55 nci maddeyi kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

56 nci maddeyi okutuyorum. 
(Başka yerde ttioprak verilmesi : 
Madde 5ı6 — Dağıtılacak yeiter oprak bu

lunmayan veya kalmayan toprak ve tarım refor
mu bölgelerinde oturan çiftçi aileleri istemde bu
lunduklarında, başka bölgelerde bu kanun hüküm
lerine göre topraklandırılarak tarımsal .iskâna 
tabi tutulurlar. 

Başka bir toprak ve tarım reformu bölgesinde 
kendisine toprak verilenlerin eski yerlerindeki 
arazileri Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
emrine geçer ve başkaca hükme hacet kalmaksı
zın Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı
nın istemi üzerine Hazine adına tescil olunur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em
rine geçen arazilerin, bu kanunun kamulaştırma 
ile ilgili hükümlerine göre saptanacak karşılık
ları, verilecek toprak için borçlandırılacak miktar
dan düşülür. 

BAŞKAN — 56 nci maddeyi kabul eden sa
yın milletvekileri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
örmek köy kurulması : 
Madde 57. — Topra'k ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığınca, emrine geçen arazi üzerinde ör
nek köyler kurulabilir, mevcut köylere ekleme
ler yapılabilir ve bu kanun gereğince topraklan-
dırılacaklardan istemde bulunanlar buralara yer
leştirilebilir. 

Örnek köyler kurularak yapılan toplu ta
rımsal yerleşimlerde fiziksel plânlama esas alınır. 

Kurulan örnek köylere veya mevcut köylere 
eklenen aile işletmelerine yerleştirilecekler 2510 
sayılı İskân Kanununun değişik 37 nci ve 38 nci 
maddesinin (g) bendindeki muaflıktan yararla
nırlar. 

BAŞKAN — 57 nei maddeyi kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ SA
BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan 58 nci maddeyi verilen önergelerle ilgili gör
düğümüzden, müsaade buyurulursa komisyona 
geri almak istiyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Duyulmuyor 
Sayın Başkanım, mikrofonu açınız. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon 58 nci madde
yi, daha önce verilmiş olan, komisyonca geri alın
mış ve üzerindeki müzakeresi ertelenmiş olan 
önergelerle ilgili bulduğu için oylanmadan madde
yi geri almak istiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, bundan başka 64, 79, 123, 145, 182, 186, 
188, 228, 234 ve 235 nci maddeler, verilen öner
gelerle ilgili olarak mütalâa edildiğinden, yük
sek müsaadenizle bunların Komisyonumuza ve
rilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan rica edece
ğim; ilgili maddelerin sırası geldiği vakit 
işaret buyursunlar, ona göre işlem yapalım. 

ıSaym Komisyonun talebini kabul eden üye
ler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 58 nei madde sayın 
Komisyona geri verilmiştir. 

•Sayın Komisyondan tekrar rica ediyorum; 
ilgili maddeler geldikçe işaret buyursunlar. 

59 ncu maddeyi okutuyorum. 
Topraklandırılmayan çiftçilere sağlanacak 

olanaklar : 
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Madde 59. — 56 ve 57 ııei maddelerle öngö
rülen tarımsal yerleşim düzenlemesine rağmen 
bu kanun hükümlerine göre toprakiandınla-
mayan çiftçi aile başkanlarına, geçimlerini sağ
lamak matodı ile bulundukları yerlerde yan 
gelir temini amâeıyle girilecekleri teşebbüsle
rinde, bu kanun hükümetine göre kredi veril
mesinde veya toprak ve tarım reformu bölge
sinde çiftçilik dışında yeniden yaratılacak is
tihdam olanaklarından yararlanmada öncelik 
tananr. 

Jîirinei fıkra gereğince toprak ve tarım re
formu bölgelerinde geçim olanaklarına kavuş
turulamayan topraksız çiftçi aile başkanların
dan veya aile fertlerinden isteyenler, her türlü 
masrafları Toprak ve Tarım Reformu Fontmdan 
karşılanmak suretiyle 2510 sayılı İskân Kanu
nuna 1306 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü 
madde hükümlerine göre eğitilerek tarım dışı 
sektörlere aktarılmak suretiyle iskân edilebi
lirler. 

İkinci fıkra kapsamına giren çiftçi aile fert
lerinden gerekli şartları haiz olan birine, dış 
ülkelere işçi göndermede öncelik tanınabilir. 

BAŞKAN — 59 ncu maddeyi sayın üyelerin 
oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim.. 

Dağıtılan toprak ile verilen aynî kredi ve 
araçlar üzerinde kayıtlamalar : 

• Madde 61. — Toprak ve Tarım Reformu 
'Müsteşarlığının izni olmaksızın dağıtıma ko
nu olan topraklar ile tarımsal yerleşimde sağ
lanan gayrimenkullerin devir edilemeyeceği 
veya aynî hakla kayıtlanamayacağı, toprakla
rın hak sahipleri adına tescili sırasında tapu 
siciline şerhedilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Örgütü ve koo
peratifleriyle öteki kamu tüzel kişileri tarafın
dan sağlanan aynî krediler ve verilen araçlar 
başkasına devir ve temlik edilemez ve bunla
rın eteridir ve emlikj vaidolunamaz. Kamu ya
rarı dışında, bunlar üzerinde üçüncü şahıslar 
lehine &ytû haklar kurulamaz. Bu mallar ger
çek ve tüzel kişilerin alacakları için haciz olu
namaz. 

Yeter toprağı bulunmayanlardan toprak ve
rilenlerin dağıtımdan önce, kendilerinin ve aile
si üyelerinin tasarrufları altındaki toprak ile 
varsa yapı ve tesisler, bunlara sağlanan aynî 

krediler ve verilen araç ve gereçler hakkında 
da birinci ve ikinci fıkralar hükmü uygulanır. 
Bu mallar üzerinde üçüncü kişilerin, bölgenin 
Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak be
lirtilmesinden önce kazandıkları aynî haklar 
ve konulan hacizler saklıdır. 

Dağıtılan toprak ile varsa ve tesislerden, 
Toprak ve Tarım Reformu Örgütü ve koope
ratifleriyle diğer kamu tüzel kişileri tara
fından sağlanan kredilerden doğan borçların 
tamamen ödenmiş veya ödenmeleri yeter te
minata bağlanmış olduğu hallerde, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının izni ve işlet
me bütünlüğünün bozulmaması kaydıyle bu 
maddede kayıtlanan temliki tasarruflar yapı
labilir./ 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLÎ 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, 64 ncü maddeyi lütfederseniz geri is
tiyoruz. 

BAŞKAN — 64 ncü maddeyi Komisyon ge
ri istemektedir. Maddenin geri verilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiş ve 64 ncü madde Ko
misyona geri verilmiştir. 

65 nci maddeyi okutuyorum. 
Aday çiftçiden arazinin geri alınması : 
Madde 65. — Bıı kanun hükümlerine uygun 

hareket etmemeleri ve 60 nci maddede öngörü
len yönetmelikte tespit edilen yükümlülükleri
ni yerine getirmemeleri sebebiyle deneme sü
resi içinde işlediği arazinin kendisinden geri 
alınmasına Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca karar verilen aday çiftçiler, karar 
tarihini takibeden otuz gün içinde işlemiş ol
dukları araziyi Toprak ve Tarım Reformu Böl
ge Başkanlığınca hasat mevsimi sonu gözönün-
de bulundurulmak suretiyle tespit olunarak 
kendilerine tebliğ edilen tarihte tahliye eder
ler. 

Aday çiftçi tarafından tahliye olunmadığı 
takdirde, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığının istemi üzerine arazi, mahaldeki icra 
dairesi tarafından 6830 sayılı Kanun gereğince 
tahliye edilir. 
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(BAŞKAN — 65 ııci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler:.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum. 
Geri alma işlemi : 
•Madde 66. — Dağıtılan toprak ile varsa üze

rindeki yapı veya tesislerin, sağlanan aynî kre
dilerin ve verilen araç. ve gereçlerin geri alın
masına Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığının veya bölge Başkanlığı o bölgeden 
kaldırıldığı takdirde Tarım Bakanlığının böl
gedeki mahallî örgütünün önerisi üzerine Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca karar 
verilir. 

Toprak sahibi bu karara karşı, kendisine bil
dirilmesinden itibaren bir ay içerisinde, gö
revli mahkemeye itiraz ve dâva edebilir. Mah
kemece bir ay içinde karar verilir. Mahkeme
nin karan kesindir. 

Geri alma kararı üzerine, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı toprak sahibine baş
vurarak toprak ile varsa üzerindeki yapı veya 
tesislerin, sağlanan aynî kredilerin, verilen araç 
ve gereçlerin kendisine teslimini ister. Toprak, 
tapuda dağıtılan adına tescil edilmişse tapu 
kaydı, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının talebi üzerine mahallî tapu dairesince. 
Hazine adına düzeltilir. 

Toprak verilenin ödediği karşılık ve tak
sitler faizsiz olarak, dağıtım giderleri ve elde 
edilen faydalar mahsubedildikten sonra ken
disine geri verilir. 

BAŞKAN — 66 ncı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum. 
Dağıtılan toprağın geri verilmesi : 
Madde 67. — Bu kanuna göre kendisine 

toprak verilen kimse herhangi bir özür nede
niyle toprağı işletemezse toprağının, varsa ya
pı veya tesislerin ve sağlanan aynî kredilerle 
verilen araç ve gereçlerin geri alınmasını Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından iste
yebilin 

Geri vermede 66 ncı maddenin dördüncü fık
rasına göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — 67 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum. 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 

ve birliklerinin mevduat kabulü ile ilgili esas
lar : 

Madde 72. — Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri ve Birliklerinin toplayacakları 
mevduat, üst kuruluşların ve 7129 sayılı Ban
kalar Kanunu ile bu kanuna ek 153 sayılı Ka
nunun teminatı altındadır. Mevduat kabulü
ne yetkili kılınacak Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri ve Birlikleri için Toprak ve Ta
rım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliğince 
Maliye Bakanlığının önceden müsaadesi alınır. 
Toplanan mevduatın kullanma yetkisi Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez 
Birliğine aittir. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak tetkikler 
sonunda, mevduat kabul etmelerinde bilâha
re mahzur görülen kooperatif ve birliklerin 
mevduatı kabul yetkileri Bankalar Kanunu
nun 13 ncü maddesine göre kaldırılır. 

Kişilerin bu kuruluşlardaki tasarruf mev
duatının üçbin liraya kadar olan kısmı, faizle
ri hariç, haczolunamaz. 

Tasarruf mevduatı sahipleri, mevduatlarının 
yarısı için bu mevduatı kabul etmiş olan Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve bir
liklerinin aktifinde mevcut bütün kıymetler 
üzerinden imtiyazlı alacaklıdırlar. Tasfiye ha
linde, tasarruf mevduatının imtiyazlı kısmı 
tasfiye neticesi beklenmeksizin sahiplerine te
diye olunur. 

Mevduat toplamaya yetkili Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatifleri ve birliklerinin düzen
leyecekleri aylık mevduat cetvelleri ile üç aylık 
ve yıllık hesap özetleri Merkez Birliğince bir
leştirilerek birer kopyaları Bankalar Kanu
nunun 51 nci maddesinde tâyin edilen süreler 
içerisinde Ticaret ve Maliye bakanlıkları ile 
T. C. Merkez Bankasına verilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve 
birlikleri topladıkları mevduat üzerinden, 1211 
sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 40/11 
nci maddesi hükümleri esasları dairesinde mun
zam karşılık tesis ederler. Bu karşılıklar Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri birlikle
ri veya merkez birliği tarafından T. C. Merkez 
Bankasına yatırılır. 
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1581 sayılı Kanunun 18 nei maddesinin ikin-
ki fıkrası gereğince T. C. Merkez Bankasında
ki munzam mevduat karşılıklarından ziraî fi
nansman için Tarım Kredi Kooperatifleri Mer
kez Birliğine verilecek meblâğın tamamı Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez 
Birliğine verilir. 

'Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
birlikleri ve Merkez Birliği kuruluncaya kadar 
birliklerin ve Merkez Birliğinin görevlerini 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ya
par. 

BAŞKAN — 72 nci maddeyi sayın milletve
killerinin oylarına arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

73 neü maddeyi okutuyorum efendim. 
Tarımsal amaçlı kooperatiflerle işbirliği 

esasları : 
Madde 73. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde, Toprak ve Tarım Reformu Koopera
tifleri ile bölgede mevcut tarımsal amaçlı di
ğer kooperatifler, bu kanunda öngörülen re
form amaçlarını gerçekleştirmek üzere karşı
lıklı olarak birliklerini desteklemek ve işbirli
ği halinde çalışmakla yükümlüdür. 

Reform amaçlarına uygun biçimde karşılık
lı destekleme ve işbirliği halinde çalışma esas
ları bu kanunun 86 ncı maddesinde öngörülen 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 73 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

75 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Yönetim Kurulu : 
Madde 75. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifi yönetim kurulu, biri kooperatif 
müdürü olmak üzere yedi kişiden oluşur. Top
rak dağıtımından yararlanan tarımsal aile iş
letmesi ve küçük işletme sahipleri, kooperatif 
yönetim kurulunda en az dört kişiyle temsil 
olunur. Yönetim Kurulunun başkanını yöne
tim kurulu üyeleri kendi aralarından seçerler. 

BAŞKAN — 75 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

I 78 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Ortaklık kurma : 
Madde 78. —. Toprak ve Tanın Reformu 

Kooperatifleri ve üst" örgütleri kendi arala
rında veya kamu tüzel kişileriyle veya Kamu 
iktisadî Teşebbüsleriyle bu kanunda belirtilen 
görevlerine uygun ve kooperatiflerin (gelişme
sini engellemeyecek nitelikte ortaklıklar ku
rabilirler veya mevcut ortaklıklara katılabilir
ler. 

BAŞKAN — 78 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

79 ncu maddeyi okutuyorum efendim. 

B U R H A N E T T I N ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir noktaya işaret edeceğim efen
dim. Maddeler okunarak oylanıyor, kâtip ar
kadaşımız uzun zamandan beri- ayakta kal
maktadır. Oturarak okumasını rica edece
ğim. 

BAŞKAN— Arkadaşım benim görevimi ha
tırlattılar, kendilerine teşekkür ederim. Sayın 
kâtip üyenin oturarak okumasını kabul eden 
sayın milletvekilleri lütfen işaret buyursunlar 
efendim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Lütfen oturarak okuyunuz efendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, usul hakkında bir istirha
mım vardır. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Seydibeyoğlu. 
MEHMET ıSEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Komsiyonun geri aldığı maddelerin, madde 
okunduktan sonra geri alınması icabeder, 
okunmadan alıyor efendim. 

I BAŞKAN — Doğru söylüyorsunuz efendim. 
Komisyondan rica edeceğim; madde okunduk
tan sonra demarş yapsınlar efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Seydibeyoğlu. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Dün 
tescil edildi efendim. 

79 ncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Kooperatifçilik eğitimi : 
Madde 79. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı Araştırma ve Eğitim Enstitüsün
de ve buna bağlı eğitim merkezlerinde, Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinde ve üst 

I örgütlerinde görev alacaklarla bu kooperatif-
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lorin ortak ve yöneticileri uzun veya kısa sü
reli eğitime tabi tutulurlar. 

Bu konuda Ticaret Bakanlığı ile işbirliği 
sağlanır. 

BAŞKAN — 79 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum efendim. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

81 ııci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kooperatife ödenecek sermaye payı : 
Madde 81. — Toprak ve Tarım Reformu Koo

peratifinin anasözleşmesine 'göre belli edilmiş 
bulunan kurucu ortakların sermayeye katılma 
paylarının yüzde yirmibeşi Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca Toprak ve Tarım Re
formu Fonundan ortaklar hesabına kooperati
fe ödenerek kooperatifin kuruluş sermayesi 
sağlanır. 

BAŞKAN — 81 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi okutuyorum. 
Kooperatiflere karşılıksız yardım : 
/Madde 82. — Bu kanun hükümlerine göre 

kurulan Toprak ve Tarım Reformu Koopera
tiflerine çe üst örgütlerine, çalışma konuları
na giren ve kendi güçleri yetmeyen, plân he
deflerine ve toprak ve tarım reformu bölgesi 
programlarına uygun yatırımlarda, yatırım 
tutarının yüzde yirmisinden az ve yüzde yetmi
şinden çok olmamak üzere Toprak ve Tarım Re
formu Fonundan karşılıksız aynî nakdî yar
dım yapılabilir. 

Bu yatırımlar, kooperatifler ve üst örgütle
riyle işbirliği halinde Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığınca plânlanır ve uygulanması 
denetlenir. 

BAŞKAN — 82 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

83 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Kooperatifler Kanunu, muaflıklar ve uygu

lanmayacak hükümler : 
Madde 83. —Toprak, ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri ve üst örgütlerinin kuruluş ve 
işleyişlerinde, bu kanunda açıklık olmayan hal
lerde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Bir
likleri ile Toprak ve Tarım Reformu Koopera
tifleri Merkez Birliği, 1581 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 19 ncu 
maddesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri, Tanm 
Kredi Kooperatifleri B:ölge Birlikleri ve Türki
ye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
ne tanınmış olan vergi, harç, resim ve benzeri 
her çeşit muaflıklardan yararlanırlar. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri, 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Bir
likleri ile Toprak ve Tarmı Reformu Koopera
tifleri Merkez Birliği, on yıldan az olmamak 
üzere, yatırını fonları ile ilgili her türlü ver
gi, har, resim ve benzeri muaflıklar ve haklar
dan istifade ederler. 

Kalkınmada öncelikli yerlerde kurulan Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birlikleri 
için on yıllık muaflık süresi, Kooperatifin ku
rulduğu yörenin sosyo - ekonomik durumu göz-
önünde bulundurularak Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca uzatılabilir. 

'Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine 
1133 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin üçün
cü paragrafı ile 87 nci maddesi ve 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesi, Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birlikle
ri ile Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifle
ri Merkez Birliğine 11'63 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin ikinci paragrafı uygulanmaz. 

BAŞKAN — 83 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

85 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Alacak senetleri, rehin hakkı, ipotek tesisi 

ve kaldırılması : 
jMadde 85. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatiflerinin kredi ile ilgili alacak senet
leri, kâğıtlar ve her türlü taahhütname ve söz
leşmeler, ortağın oturduğu veya Toprak ve Ta
rım Reformu Kooperatiflerinin bulunduğu köy 
veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından pa
rasız olarak tasdik olunur. ıBu suretle tasdik 
olunan senet ve belgeler, İcra ve İflâs Kanunu
nun 38 nci maddesinde yazılı belgeler hük
mündedir. Senetler vâdelerinde protestoya ta
bi tutulmaz. Müracaat vukuunda bu tasdik 
muameleleri noterler tarafından da yapılır. 
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Ortakların kredilerine mesnet olarak gös
terdikleri ürünleri, hayvanları, ve üretimleri ile 
ilgili her türlü makine ve araçları üzerinde or
tağı bulundukları Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatiflerinin mutlak rehin hakları var
dır.. 

Bunlar, borçlu ortaklara yediemin sıfatıyle 
teslim edilmiş sayılır ve üçüncü şahıslar tara
fından hiçbir suretle haeiz olunamaz. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihti-
yarheyetleri veya noterler tarafından tasdik 
•edilen taahhütnameye istinaden Toprak ve Ta
rım Reformu Kooperatiflerinin yazılı isteği 
üzerine gösterilecek değere göre tapu dairele
rince takrir alınmadan yapılır. îpoteşin kaldı
rılmasında da aynı usul uygulanır. 

BAŞKAN — 85 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

86 ncı maddeyi okutuyorum. 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin 

kuruluş ve işleyiş esasları : 
Madde 86. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri ile üst örgütlerinin kuruluş, iş
leyiş ve görevleri, diğer tarımsal amaçlı koo
peratiflerle bunların yapacakları işbirliği ve 
karşılıklı destekleme esasları ile Toprak ve Ta
rım Reformu Kooperatifleri ve üst örgütlerine 
yapılacak yardımlar ve yatırımlarla ilgili hu
suslar, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çı
karılacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 86 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edeıier... Etmeyenler... Ka! ul 
edilmiştir. 

89 ncu maddeyi okutuyorum. 
Zorunlu toplulaştırma : 
Madde 89. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde 87 nci maddede belirtilen amacı ger
çekleştirmenin zorunlu bulunduğu hallerde 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının tek
lifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile toprak 
maliklerinin muvafakatlan aranmaksızın top
lulaştırma yapılır. 

BAŞKAN —- 89 ncu maddeyi oylarınıza su-
nuyoıum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka1 ul 
edilmiştir. 
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I 91 nci maddeyi okutuyorum. 
I Toplulaştırma sınırı : * 
I Madde 91. —- Toplulaştırma; köy, belde ve-
I ya havza esas alınarak o yerin sınırlan için-
I de gerçek ve tüzel kişilere ait tarıma elverişli 
1 bütün topraklarda uygulanır. Bir havzaya bir 
I veya birden çok köy veya belde girebilir. 

BAŞKAN — 91 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum. 
Tapulama işlemleri : 
Madde 92. — Toplulaştırma, tapulaması ta-

| marnlanan yerlerde yapılır. 
Toplulaştırma alanının tapulaması yapılma-

;. mış ise bu yerlerin tapulaması, il veya ilçe be-
I lediye sınırı içindeki tarım toprakları dâhil, 
I Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının is

temi üzerine 766 sayılı Tapulama Kanununun 
: 78 nci maddesine bağlı kalınmadan öncelikle 

yapılır. 
I Tapulama yapılırken Devlete, diğer kamu 

ve özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişile
re ait topraklardaki girintili ve çıkıntılı olan 
sınırlar, küçük ve dağınık topraklar, ilgilile
rin muvafakati ile değiştirilebilir veya birleş
tirilebilir. 

BAŞKAN — 92 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

94 ncü maddeyi okutuyorum. 
Derecelendirme : 
Madde 94. — Toplulaştırma alanında bu

lunan, Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait ta
şınmaz mallar verim ve değerlerine göre dere
celendirilir ve her derecenin diğer derecelerle 

i olan denkliği tespit edilir. 

Derecelendirme işlemi Derecelendirme Ko-
! misyonları tarafından yapılır. Derecelendirme 

Komisyonları beş üyeden meydana gelir. Bun
lardan komisyon başkanı ile bir üye Toprak ve 

ı Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından, bir üye 
i mahallî ziraat odası, diğer iki üye arazisi toplu 

îaştırılacak çiftçiler arasından mahallin en bü
yük idare âmiri tarafından seçilir. 

Komisyonun kuruluş tarzı, üyelerinin atan
ma ve seçimi usulü, görevlendirilmeleri, çalış
ma şekli, toplanma ve karar yeter sayısı, kara-

I ra katılamayacakları haller, 96 ncı maddede 
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öngörülen toplulaştırma ile ilgili esasların ay
rıntıları, borçlandırma ve ödeme usulü Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca hazırlana
cak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 9-i ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

97 nei maddeyi okutuyorum. 
Kamu hizmetlerine katılma : 
Madde 97. — Toplulaştırma yapılan alan

da yol, kanal ve her türlü kamu tesislerinin 
kaplayacağı yerler dolayısiyle meydana gele
cek arazi eksilmeleri Hazinenin özel mülkiye
tindeki topraklardan karşılanır. Bu yolla kar
şılanamayan kısmı, toplulaştırmadan doğan 
kıymet karşılığı ve toplulaştırmanın sağlaya
cağı yararlar nedeniyle arazi değerleri ile oran-
lıtı olarak maliklerin arazisinden düşülerek 
karşılanır. Düşülen miktar malikm arazi de
ğerinin yüzde beşinden çok olamaz. Bu miktar 
teknik zorunluluk nedeniyle yüzde beşi geçer
se düşülen fazla kısmı bu kanuna göre karşılı
ğı peşin ödenerek kamulaştırılır. 

'Toplulaştırma alanında uygulama sonucu 
geriye kalan topraklar bu kanun hükümleri ge
reğince Hazine adına tescil olunur. 

BAŞKAN' — 97 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

98 nci maddeyi okutuyorum. 
Tahsis plân ve projelerinin onanması : 
•Madde 98. — Toplulaştırmada tahsis plân 

ve projeleri son şeklini aldıktan sonra Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca onanır ve 
uygulanmaya konur. 

Toplulaştırma sonucunda arazisi tamamen ve
ya kısmen alınacak kimse, kendisine tahsis edi
lecek araziyi kabul etmediği takdirde alınma
sı kararlaştırılan arazi, bu k:anun hükümlerine 
göre kamulaştırılır ve kamulaştırma bedeli 40 
nci madde hükümlerine göre ödenir. 

BAŞKAN — 9*8 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. -Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9:9 netü maddeyi okutuyorum. 
Uygulama ve tescil işlemi : 
Madde -99. — Proje .kesinleştikten sonra ara

ziye uygulanır. Uygulama sonucu meydana ge
len yeni durumun rölöve ölçümleri, ilgili ku

ruluşların yardımı ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce yapılır. Tahsis edilen yeni par
seller malikleri adına tapuya tescil edilir ve es
ki kütük sayfalan reVen kapatılır. Bu işlem
lerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz. 

BAŞKAN — 99 neu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

100 ncü maddeyi okutuyorum. 
Toplulaştırma alanlarında alınacak tedbir

ler • 
Madde 100. — Toplulaştırma projesinin uy

gulanmasına başlanacağı tarih en az altı ay 
önce o alandaki çiftçilere alışılmış araçlarla 
duyurulur. 

Toplulaştırma yapılacak alanda uygulama
yı geciktirmemek için ekilecek ürünün çeşidi, 
kaplayacağı alan ve yeri, köy ihtiyar kurulu
nun da görüşü alınarak kararlaştırılır. Çift
çiler bu karara uymak zorundadırlar. Karar
da belirtilen hususlara j jm ıayan l a r uygulama
dan doğan herhangi bir tazminat isteminde bu
lunamazlar. 

BAŞKAN — 100 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

101 nci maddeyi okutuyorum. 
Toprak bütünlüğünün korunması : 
Madde 101. — Toplulaştırma sonucunda tah

sis olunan parseller, ikinci fıkra hükmü saklı 
kalmak üzere, rızaen veya hükmen taksim edi
lemez veya ifraz işlemlerine konu olamaz. 

Parsellerin rızaen veya hükmen taksimi ve
ya ifrazı hakkında bu kanunun 63 ncü mad
desi hükmü, toprak sahibinin ölümü halinde 
toprağın mirasçılara geçmesi ve mirasçıların 
tasarrufu hususunda bu kanunun 68 ve 69 ncu 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

(BAŞKAN — 101 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

102 nci maddeyi okutuyorum. 
^Hakların aktarılması : 
Madde 102. —. Toplulaştınlan taşınmaz inal

lar üzerindeki tapuya kayıtlı aynî ve şansı Jıak-
lar Te hacizler topımk sahibinin yeni parselle
ri üzerine genel hükümlere göre aktarılır. 

BAŞKAN — 102 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 'Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 
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103 ncü maddeyi okutuyorum. 
Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında 

toplulaştırma : 
Madde 103. — Toprak ve Tarım Reformu 

bölgesi dışında toplulaştırma, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

Bu alanlardaki toplulaştırma işlemlerine iliş
kin kararlar, uygulamalar, tasdikler, ilânlar, du
yurular, tahsisler, itirazların tetkiki ve anlaş
mazlıkların çözümlenmesi, kamulaştırma ve di
ğer işler bu kanun hükümlerine tabidir. Ancak, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına ve
rilmiş olan görevler ve tanınmış olan yetkiler 
Topraksu Genel Müdürlüğünce yerine getiri
lir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili itiraz
lar, o mahaldeki tapulama mahkemelerinde, 
tapulama mahkemelerinin mevcut olmaması ha
linde il veya ilçe asliye hukuk mahkemelerinde 
incelenerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — 108 ncü maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

104 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 

Dokuzuncu bölüm 

Devlet sulama şebekelerinde toprak ve Tarım 
reformunun uygulanması 

Tanını : 
Madde 104. — Etüt ve projelerine göre ya

pım ve geliştirme bedelinin tamamı- veya bir 
kısmı Devletçe yüklenilen sulama şebekeleri, 
toprak ve tarım reformu uygulaması yönünden 
Devlet sulama şebekesi sayılır. 

BAŞKAN — 104 ncü maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

105 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Toprak ve tarım reformu bölgesi • olarak 

belirtme ve ilân : 
Madde 105. — Devlet sulama şebekelerine 

ilişkin istikşaf projelerinin kapsadığı arazi, 
içine gireiı köyler de belirtilmek suretiyle il
gili bakanlıkça Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığına bildirilir. Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı, yapacağı inceleme sonucuna 

göre, toprak ve tarım reformu bakımından uy
gun gördüğü proje alanım, sınırlanın da belir
terek toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edil
mek ve bu yolda karar almak üzere Bakanlar 
Kuruluna önerir. 

Bakanlar Kurulunca toprak ve tarım refor
mu bölgesi ilân edilen Devlet sulama şebekesi 
alanlarında bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 105 nci maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

107 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Proje alanındaki toprağın işletilmesi : 
Madd» 107. — Sulama proje alanı içindeki 

topraklar sulama şebeke kısımları tamamla
nıp sulanıncaya kadar sahiplerince işlenir ve
ya işletilir. 

BAŞKAN — 107 nci maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

103 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Devlet sulama şebekelerinde tarımsal yer

leşim : 
Madde 108. — Toprak ve Tarım Reformu 

bölgesi ilân edilen Devlet sulama alanlarından 
gerekli görülenlerde, Toprak ve Tarım Refor
mu Örgütünce su ve araziden faydalanma şek
line uygun tarımsal yerleşim düzeni plânlanır 
ve uygulanır. 

BAŞKAN — 108 nci maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

110 nen maddeyi okutuyorum efendim. 

Onuncu bölüm 

Kiracılık ve ortakçılık 
Kiracılık : 
Madde 110. — Toprak sahibi ile kiracı ara

sında düzenlenen, kiracının toprağı işleyip se
merelerini almasını ve buna karşılık toprak 
sahibine önceden kararlaştırılan nakdî veya ay
nî veya hem nakdî hem aynî belirli bir mikta
rı kira olarak ödemesini öngören sözleşmeye da
yanan işletme şekline «kiracılık» denir. 

BAŞKjAN" — 110 nen maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka-
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bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

111 nei maddeyi okutuyorum efendim. 
.Ortakçılık : 
Madde 111. — Toprağın işlenmesi sonucu 

elde edilecek ürünün belirli bir oranda toprak 
sahibi ile toprağı işleyen arasında paylaşılma
sını öngören sözleşmeye dayanan işletme şekli
ne «ortakçılık» denir. 

Ortakçılıkta toprak sahibinin işletmeyi de
netim hakkı vardır. 

BAŞKAN — 111 ııci maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

112 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kira süresi ve kira bedelinin ödenmesi : 
Madde 112. — Kira sözleşmesi süresi dört 

yıldan az olamaz. Sözleşmede daha uzun bir 
sürenin kabul edilmesi mümkündür. 

Yıllık kira bedelini ödeme şekil ve zamanı, 
maddî ödemelerde yetiştirilen anaürünün satı
şından, aynî ödemelerde hasadından sonra ol
mak üzere sözleşmede gösterilir. 

Yıllık kira bedelinin yansından fazlasının 
peşin olarak ödenmesi kiracından istenemez. 

©AŞKAN — 112 nei maddeyi kabul eden 
saym milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka-
"bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

113 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Ortakçılık süresi ve ortakçılık payının ve

rilmesi : 
Madde 113. — Ortakçılık süresi dört yıldır. 

Sözleşmede bir yıldan az olmamak üzere daha 
kısa bir sürenin kabul edilmesi mümkündür. 

Toprak sahibinin payı yetiştirilen her ürü
nün hasadından sonra verilir. 

BAŞKAN — 113 ncü maddeyi kabul eden 
saym milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen saym milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

115 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kiracının veya ortakçının kiraya veya or

tağa vermesi : 
Madde 115. — Kiracı veya ortakçı arazi sa

hibinin izni olmadıkça, kiraladığı veya kendi
sine ortağa verilen toprağı tamamen veya kıs
men başkasına kiraya veya ortağa veremez. 

BAŞKAN — 115 nci maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

116 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Verginin toprak sahibmce ödenmesi : 
Madde 116. — Toprak ile ortağa veya kira

ya verilen yerlerdeki tesislerle ilgili bina ve 
arazi vergilerinin kiracı veya ortakçı tarafın
dan ödenmesini öngören açık veya kapalı her 
şart hükümsüzdür. 

BAŞKAN — 116 nci maddeyi kabul eden 
saym milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar..'. Kabul edilmiştir efendim. 

120 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kiracının veya ortakçının ölümü : 
Madde 120. — Sözleşme süresi içinde kira

cı veya ortakçının ölümü halinde sözleşme, iş
letmede kendisi ile birlikte çalışan eşinin veya 
reşit çocuklarının üç ay içinde istemleri üzeri
ne aynı şartlarla devam eder. 

BAŞKAN — 120 nci maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

121 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Toprağın el değiştirmesi veya sahibinin 

ölümü : 
Madde 121. — Sözleşme süresi içinde topra

ğın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü ha
linde kira veya ortakçılık sözleşmesi, süresinin 
bitimine kadar aynı şartlarla devanı eder. 

Ancak, toprağın yeni sahibi toprağı kendi
si işletmek istiyorsa alım tarihinden itibaren 
altı ay içinde bildirmek şartıyle sözleşmeyi fes
hedebilir. Ancak, infaz ilk hasat dönemi sonun
da icra edilir. 

BAŞKAN — 121 nci maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen saym milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

122 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Ortaklık payı : 
Madde 122. — Toprak sahibine verilecek or

taklık payı, yıllık üretimden elde edilecek ürü
nün yüzde ellisini geçmemek üzere, taraflar 
arasında serbestçe saptanır. 

415 - . 
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BAŞKAN — 122 nci maddeyi kabul eden 
saym milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir efendim. 

123 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Öncelikle satmalma hakkı : 
Madde 123. — Toprak sahibi, kiraya veya 

ortağa verdiği toprağı kiracılık veya ortak
çılık sözleşmesi sona ermeden satmak istediği 
takdirde bunu kiracı veya ortakçıya bildirmek
le yükümlüdür. Kiracı veya ortakçının işledi
ği toprağı öncelikle satmalına hakkı vardır ve 
bu hakkını ıttıla tarihinden itibaren bir ay için
de kullanabilir. 

Satışta, toprak sahibi toprağının kirada ve
ya ortakçıda bulunup bulunmadığını tapu dai
resine beyana mecburdur. Tapu dairesi, arazi
nin kirada veya ortakçıda bulunduğunun be
yan edilmesi halinde satışın yapıldığını kira
cı veya ortakçıya ^bildirmekle yükümlüdür. 

- -Kiracı veya ortakçı toprak sahibinin üçün
cü şahsa satmak istediği toprağın tamamını 
satmalmak zorundadır. Ancak, toprağın bu
lunduğu yer Toprak ve Tarım Reformu bölgesi 
ilân edildiğinde, kiracı veya ortakçının bu hak
kını kullanmak suretiyle sahibolacağı arazinin, 
bu kanunun 28 nci maddesinde yazılı miktarla
rı aşan kışını Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca kamulaştırıhr. 

Öncelikle satmalma hakkı, kiracılık veya 
ortakçılık sözleşmesinin bitiminde ve herhalde 
toprağın alıcı adına tapuya tescili tarihinden 
başlayarak bir yıl geçmekle düşer. 

Kiracı veya ortakçının öncelikle satmalma 
hakkı, Medenî Kanuna dayanan kanunî şüf'a 
hakkından sonra, sözleşmeden doğan şüf'a hak
kından önce gelir. 

'BAŞKAN — Saym Turhan ÖZgüner, bili
yorsunuz ki, maddeler üzerinde önerge verme 
işlemi toptan muamele görmüştür. Okunan ve 
oylanan maddeler üzerinde yeni bir önerge 
verme işlemi söz konusu olamaz. İlgili mad
delerle ilgili olarak, yani okunan ve oylanan 
•maddeler,, okunduğu sırada Komisyon zaten 
müteyakkızdır. Daha' önce hakkında önerge 
verilmiş başka bir madde ile ilişkisi varsa ge
ri alıyor. Malûmatınıza arjz ederim efendim. 

îTURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Saym Baş
kan, yanlış anlaşıldı. Zapta geçmesi bakımın

dan arz edeyim. Şimdi, bu verdiğim önerge 
kendilerinin beyan ettiği .maddelerdir. Şöyle 
bir durum cereyan et t i ; Başkanlığın ıttıla; dı
şında bir saym üye, çok haklı olarak bu mad
deleri geri alamaz diye itirazım yapınca; mad
deleri geıi alamayacağı kanısına Komisyon 
vararak, beyan ettiği maddelerden 79 sizin de 
gözünüzden kaçtı. T-alebedikliği halde geri 
alınması muamelesi oya arz edilmedi ve bun
dan sonra 122 nci maddeye sıra geldi. 

Şimdi arz ediyorum, geri alınması neden 
gereklidir? Önergelerine karşı şuradaki mad
delerdeki değişiklik bakımından mı Ancak, 
verilmiş değişiklik önergeleri Yüce M,eelis ta
rafından kabul edilirse, §u istedikleri madde
ler geri verilmez ise, kanun tekniğine ters dü
şer, aykırı düşer. Onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bitirelim müsaa
de buyurursanız. Bunun takriri Komisyona 
aittir. Komisyon ilgili maddeleri zaten geri is
tiyor efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş
kan, Sayın Başkan... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Saym Baş
kan, usul bakımından lütfeder imsiniz, bunu 
izalh edeyim efendim . Yoksa, kanun tekniğine 
de aykırı.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Usul mü
zakeresi açmıyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Oturduğum 
yerden devam etmeme müsaade eder misiniz?. 

AHjAlET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bir soranı var. 

BAŞKAN — Efendini, tamamen Komisyo
nun takdirine aittir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır Sa
ym Başkan, tatbikatınız çok yanlış. 111 nci mad
deye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bir dakika müsaade 
buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçrt) — Saym Baş
kan, usul baklanda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kesin olarak ifa le 
edeyim, usul müzakeresi: açmıyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Buradan biı 
sual tevcih edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu Meclis 

almış olduğu bir kararla, önerge verilmiş olan 

— 416 — 
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maddeleri, Komisyon 118 nci maddeye göre ge
ri aldı, doğrudur. 

'Komisyon bir ilâve de yaptı ve dedi ki; «Bu 
verilen önergeler bâzı maddelerle ilgilidir, onla
rı da geri veriniz». O tadadedilen maddeler ge
ri geldiğinde müzakereye taıbi midir, değil mi
dir. Evet veya hayır. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, «Evet ve
ya hayır» tarafını siz takdir edemezsiniz, onu 
bendeniz takdir ederim. Yalnız usulde anlaşı
rız. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, istirham ediyorum, saygım büyüktür, he
le sizin bu makamda oturmanız da ayrı yüce
lik taşır, ona da saygım vardır; ama kendim 
söylerken takdir bana aittir, cevap verip ver
memek size aittir. Büyle seviyeli olarak bulun
duğunuz yerinizden bizi böyle görmeyin. 

iM'üzakcreye tabi tutacak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Antet Şener, seviyemi 
ben talîdir ederim, bir; Genel Kurul takdir 
eder, iki. Esasen sizinle aramızda bir anlaşmaz
lık yok, üc. 

Mizacınızın verdiği sertlikle sertleşiyorsu
nuz, dört. , 

Şimdi ben size izah edeyim; eğer maddenin 
üzerinde değişiklik varsa, elbette müzakere edi
lecektir, değişiklik yoksa müzakere edilmeye
cektir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz vermem mümkün değil 
efendim. 

(Sayın Komisyondan rica ediyorum, ilişkili 
maddeleri geri alsınlar. 

(123 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 123 ncü mad
de kabul edilmiştir efendim. 

AHİMET ŞENER (Trabzon).— Sayın Baş
kan, yanlış hareket ediyorsunuz. İstirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Fazla konuşursanız.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) •— Bu madde

ler üzerinde önerge yoktur, Komisyon geri alı
yor; 111 ve 118 nci maddelere göre hareketi
niz yanlıştır. 

iSiz bunlara diyorsunuz ki, «Geri verdik, 
ben onlarda müzakere açıyorum.» Komisyon
dan sorunuz, müzakere açmıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, ('{«•nci Ku
rulca oylanan, Komisyonun geri almadığı,, üze
rinde önerge olmayan maddelerden bahsedi
yorum ben. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Üzerinde 
önerge olmayıp da geriye aldıklarının müza
keresi. 

BAŞKAN — Geriye aldığı zaman elbette 
müzakere edeceğiz. Geri alma,. 

AHMKT ŞENER (Trabzon) — Şöyle Allah 
yoluna gelin'yeter. 

BAŞKAN —• Aman Ahmet Şener, rica ede
rim, çok heyecanlısınız. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Haydi ca
nım, bırak Allah aşkına. 

BAŞKAN — Çok heyecanlısınız Sayın Ah
met Şener. 

TURHAN ÖZGÜN ER (İçel) — Sayın Baş
kan, benim mâruzâtım bu değil, yardımcı ol
mak amacı ile. 

BAŞKAN — Buyurun, mücmeleıı izah edin 
efendim. 

TURHAN ÜZGÜNER (İçel) — Bir müna
kaşa mevzuu yaratmak istemiyorum. 

Sayın Komisyonun İni maddeleri geri isleme
sinin mucip sebebini haklı görmeli. Önergelerle 
ilişkili gördüğü maddeleri geri istiyor. Önerge
ler kabul edilecek mi, edilmiyecek mi.' Sonra 
Meclisin kararma aykırı oluruz. Ancak şimdi 
bâzı maddelerin önergelerle ilişkili görülmesi 
sebebiyle geri istenmesine rağmen, sayııı^ Şener' 
in kendilerine ikazı üzerine, geri alamayacakla
rı kanısına vararak maddelerin geçmeye başla
dığını görüyoruz. Bir talepte bulunmadılar. 

Şimdi, 123 ncü madde mevzubahistir, iki 
kavram karşısındayız. Ben dedim ki kendilerine, 
«Geri almanız lâzım, çünkü önergeler kabul edi
lirse kanunun sistematiği bakımından, kanun 
tekniği bakımından ters düşer ve sakat bir şey 
olur.» Sayın Komisyon üyelerinden bir tanesi 
dediler ki, «Sistematiğe ters düşmez» Ben bun
dan şunu anladım: Bu beyan önergelerin kabul 
edilmeyeceğine matuftur, çünkü ters düşer... 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, tamam. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, rica ediyorum, müsaade buyurun. 
Önergelerin şimdiden kabul edilmeyeceği 

şekilde.. 
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BAŞKAN — Öyle bir şey yok zaten. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Hiç zannet

mem bunu. Meclisin kararından böyle yanlış 
bir anlam çıkarılabilecek durum yaratmayınız 
lütfen ve zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Bendeniz izah edeyim. Endişe
nize mahal yok . 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — «Talep ettik» 
dediler. 

BAŞKAN — Bendeniz izah edeyim efendim. 
Efendim, sayın Komisyonun geri almak is

tediği maddeler zaten Komisyon Sözcüsünün 
ifadesi ile zabıtlara geçti. Biz burada Divan ola
rak tesbit edemedik. Onun için, sayın Komisyon
dan bendeniz rica ettim, dedim ki, «İlgili mad
deler varsa, okunduğu vakit, oylanmadan evvel 
lütfen işaret buyurunuz.» 

Şimdi zabıtlara geçtiğine göre, hiç endişeye 
mahal yoktur. Zapta geçmiş olan maddeleri Sa
yın Komisyon saydılar. İlişkili maddeleri bura
da oylanmamış farzcderiz, eğer geçti ise - çün
kü, biz farkında değiliz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, 79 ve 12o ncü maddeler geçti. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bize dedi 
ki, - Divan olarak biz tescil edemedik - «İlgili 
madde geldiği vakit biz demarşta bulunacağız 
ve maddeyi geri alacağız.» 

Şimdiye kadar bir demarşta bulunmadığına 
göre, sayın Komisyonun dikkatli olmasını rica 
ediyorum. 

Kabul edilmiş maddeleri değiştirenleyiz; fa
kat, sayın Komisyon bundan sonra dikkatli bu
lunsun, ilgili maddeleri lütfen geri istesin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Efendim, sözcü olan arka
daşımız ilgili maddeleri, ilişkisi bulunması muh
temel olan maddeleri yüksek bilgilerinize arz 
etti. Zatı âliniz de dediniz ki, «Bu maddeleri sıra
sı geldiğinde söylersiniz» Biz burada durumu 
tekrar müzakere ettik, mutlak ilgisi olduğunu 
bulduğumuz maddeyi sizin ikâzınız üzerine Yük
sek Heyetten rica edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Sırası geldikçe rica edeyim, ko
misyonun takdirine kalmış bir durumdur. Lüt
fen sırası geldikçe ikaz buyursunlar. 

17 . 5 . 1973 O : 1 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 2 madde at
ladı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, yanlış anla
şılmasın, «2 madde geçti» dediler. Bu 2 maddeyi 
sizin ikazınızdan sonra tekrar tetkik ettik ve 
lüzumlu görmedik. 

BAŞKAN —• Durum tavazzuh etmiştir efen
dim, teşekkür ederim. 

125 nci maddeyi okutuyorum : 
Toprak sahibinin yükümlülükleri : 
Madde 125. — Toprak sahibi, kiracının veya 

ortakçının toprak üzerindeki tarımsal üretimle 
ilgili çalışmalarını önleyici veya zorlaştırıcı ve
ya sözleşme süresince kiracıyı veya ortakçıyı 
sözleşmeyi feshe zorlayıcı fiillerde bulunamaz. 

BAŞKAN — 125 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

126 nci maddeyi okutuyorum : 
Uyuşmazlıkların çözülmesi : 
Madde 126. — Bu kanunun kiracılık ve or

takçılığa ilişkin hükümlerinin uygulanması ile 
ilgili uyuşmazlıklar, Toprak ve Tarım Reformu 
bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından çı
kan uyuşmazlıklara bakan mahkemelerde ve re
form bölgesi dışında ise görevli mahkemelerde 
çözülür. 

Uyuşmazlıkların çözülmesinde sözlü yargıla
ma usulü uygulanıl-. Mahkeme, uyuşmazlık ko
nusundaki kararını başvurma tarihinden itiba
ren üç ay içinde verir. Değeri beşbin liraya ka
dar olan uyuşmazlıklarda mahkemenin kararı 
kesindir. 

. BAŞKAN — 126 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Kiracılık ve ortakçılıkla işletmenin deneti
mi : 

Madde 129. — Kiracılık ve ortakçılıkla işle
tilen arazide, mal sahibi ile kiracı ve ortakçıla
rın, bu kanuna ve sözleşme hükümlerine uyup 
uymadıkları, toprak ve tarım reformu bölgele
rinde Toprak ve Tarım Reformu Örgütü ve top
rak ve tarım reformu bölgeleri dışında Tarım 
Bakanlığı Örgütünce denetlenir. 

BAŞKAN — 129 ucu maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir efendim, 
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Kamulaştırılan arazi ile ilgili kira ve ortak
çılık sözleşmelerinin sona ermesi : 

Madde 130. — Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununa müsteniden kamulaştırılmasına karar 
verilen arazi ile ilgili kira veya ortakçılık söz
leşmeleri, kamulaştırma kararının verilmesini 
takip eden hasat mevsiminin nihayetinde kendi
liğinden sona erer. 

Söz konusu arazi, kiracı veya ortakçı tara
fından kendiliğinden tahliye edilmediği takdir
de, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlı
ğının müracaatı üzerine, o mahaldeki icra daire
si araziyi tahliye ederek Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Başkanlığına teslim eder. 

Bu kanunun 23 ncü maddesinin (e) bendi 
gereğince Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı tarafından kiraya verilen arazilerden dağı
tılmasına karar verilenler, dağıtım kararını ta
kip eden hasat mevsimi sonunda bu maddenin 
ikinci fıkrası hükümlerine göre tahliye edilir. 

BAŞKAN — KK) ucu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Mera, yaylak ve kışlakların hukukî durumu : 
Madde 1-12. — Mera, yaylak ve kışlaklar 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki menfaati 
umuma ait yerlerdendir. 

Mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma 
bu kanun hükümlerine tabidir. 

Bu kanunun uygulanmasına başlanmamış 
olan yerlerde 5018 sayılı Kanunun ek 3, 4 ve 
5 nci maddeleri gereğince veya il, ilçe idare he
yetlerince yapılmış olan tahsislere veya teessüs 
etmiş teamüllere göre, Iköy ve belde halkı mera, 
yaylak ve kışlaklardan münferiden veya müşte
reken eskisi gibi istifadeye devam ederler. 

Tahsis şekli veya yararlanılma olanağı ile 
mera, yaylak veya kışlak niteliğinde olan arazi 
üzerinde kazandırıcı zamanaşımı yoluyla mülki
yet ve diğer aynî haklar edinilemez. 

BAŞKAN — 132 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

134 ncü maddeyi okutuyorum. 
MUSTAFA K U B L L A Y İMER (Konya) — Sa

yın, Başkan, madde okumadan bir hususu arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kubilay İmer. 
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MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) •— 
efendim, sadece 1.64 nıadde için önerge yok, 25 
tane madde için de ek değişiklik .suretiyle sa
dece Bahri Dağdaş beyin verdiği teklif var. 

B A Ş K A N - - Kvet. biliyorum. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Kimya) — 

Burada okunup geçen maddelerin miktarı; ta
sarıda komisyonun getirdiği maddelerin miktarı 
237 olduğuna göre, 70'e yaklaşıyor. Bu vaziyet
te bunu 237 den çıkardığımızda değişiklik tek
lifi olan maddelerin müzakere edilmeden geçtiği 
aşikârdır. Bu tasarının akıbeti bakımından Baş
kanlığı uyarıyorum. 

BAŞKAN - - Kfendim, Meclis kararına itli-
ba ederek bir usul ittihaz etmiş çalışıyoruz. Tes
cil ettirdiniz sözlerinizi, teşekkür ederim ; fakat 
ben aynı kanaatte değilim. Uiinkii, üzerinde 
önerge olan ihtilaflı maddeler zaten müzakere 
edilecektir. 

Tespit ve tahsisi yapacak kuruluşlar : 
Madde 1.34. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde mera, ya3dak ve kışlıkların tespit ve 
tahsisi, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
nın görevlendireceği. Toprak ve İskân İsleri (ie-
nel Müdürlüğüne bağlı Toprak komisyonları 
marifetİ3rle Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığınca 3rapılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışımla 
• mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi zo

runlu görülen kö\der ve3Ta beldelerde mera, 
jraylak ve kışlakların tespit ve tahsisi işleri 
Köy İşleri Bakanlığınca Adirütülür. Ancak bu 
3rerlerin daha sonra toprak ve tarım reformu 
bölgesi olarak belirtilmesi halinde, mera, 3'ay-
lak ve kışlakların tespit ve tahsisi yeniden dü
zenlenebilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri içindeki 
orman tahdidi yapılmamış ormanlık bölgelerde 
mera, yaylak ve kışlakların tespiti, birinci fıkra 
hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı ve Orman Bakanlığınca; toprak ve 
Tarım Reformu bölgeleri dışındaki orman tah
didi yapılmamış ormanlık bölgelerde mera, ya 3-
lak ve kışlakların tespiti ise K<\y İşleri ve Or
man Bakanlığınca müştereken \rapılır. 

Ormanlık bölgelerde yapılacak tespit ve tah
sislerde, tespit ve tahsisi 3'apacak komisjona 
bir orman 3rüksek mühendisi veya teknis3renin 
Ü3Te olarak katılması zorunludur, 

419 — 
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BAŞKAN — 134 ııeü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir etendim. 

İdarî .makam ve idarî yargı mercilerindeki 
dosyaların devri : 

Madde 135. — Toprak ve Tarım Reformu 
bölgelerinin ilânını müteakip bir ay içinde tes
pit ve tahsis işleriyle görevli idarî makamların 
elindeki dosyalar ile idarî yargı mercilerindeki 
mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlık
lara ait bütün dosyalar; bu kanundaki hüküm
lere göre işlem yapılmak üzere bu kanunla ku
rulan yeni tespit ve tahsis makamlarına devre
dilir. Yeni tespit ve tahsis makamları kendile
rine devredilen, dosyaları otuz gün içinde kara
ra bağlarlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 135 nci 
maddeyi komisyona rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — 135 nci maddeyi Komisyon ge
ri istemiştir. Geri verme istemini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

135 nci maddenin Komisyona geri verilmesi 
kabul edilmiş ve Komisyona geri verilmiştir 
efendim. 

Başlama ilân ve tebliği : 
Madde 136. — Mera, yaylak ve kışlakları tes

pit ve tahsis ile görevli komisyon, tespit ve tah
sis edilecek mera, yaylak ve kışlakları, bunların 
ilgili olduğu köy veya belediyeleri, inceleme 
gün ve yerini, inceleme gününden en az otuz gün 
gün önce bu köy veya belediyelerle bağlı olduk
ları ilçelerde alışılmış araçlarla ve varsa ayrı
ca il gazetesinde ilân eder. Durum, ilgili köyle
rin muhtarlarına ve belediyelerin başkanlarına 
da tebliğ edilir. 

BAŞKAN — 13G nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Tespit ve tahsisten önce yapılacak işler : 
Madde 137. — İlgili köylerin muhtarları ve

ya belediyelerin başkanları 136 nci maddeye 
göre yapılan tebliğden itibaren otuz gün içinde 
mera, yaylak ve kışlakların tamamen veya kıs
men kendi köylerine veya beldelerine aidoldu-
ğuıııı ispata yarayan bütün bilgileri ve belgele
ri komisyona vermek zorundadırlar. Muhtarlar 
veya belediye başkanları, köylerinde veya belde

lerindeki ailelerin sayısını ve bunların hayvan
larının cins ve miktarını da aynı süre içinde ya
zılı olarak komisyona bildirirler. 

Komisyon, mera, yaylak ve kışlak alanları
nın tespiti bakımından gerekli bilgi ve kayıt 
suretlerini tapu dairesinden ve ilgili diğer dai
relerden sağlar. 

Gösterilen belgeleri ve verilen bilgileri kap
sayan bir tutaımk komisyonca düzenlenil-. 

BAŞKAN — 137 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla bunlara ait ihti
yacın tespiti : 

Madde 138. — Komisyon, bölgenin ekonomik 
durumunu, iklim özelliklerini, toprak işletme 
esaslarını, kullanma şekillerini ve kullanma kabi
liyet sınıflarını gözönünde tutarak mevcut veya 
yeniden mera, yaylak ve kışlak olabilecek alan
ları sulama ve geçit yerlerini tahdit ve tespit 
eder, yoksa gerekli haritalarını yapar veya yap
tırır. 

İlgili köy veya belde halkı, bu alanların ka
rakter ve otlatma gücü, gelecekteki bitkisel ve 
hayvansal gelişme ve otlatılacak hayvan cins ve 
miktarı dikkate alınarak o köy veya beldelerin 
münferiden veya müştereken yararlanacağı me
ra, yaylak ve kışlak ihtiyacı tayin edilir ve bir 
büyük baş hayvan birimi için tespit edilecek ot
latma gücü esası üzerinden o yerlerdeki çiftçi 
ailelerinin otlatma hakkı bulunur. İhtiyaçtan 
fazla çıkan mera, yaylak ve kışlak ihtiyaç içinde 
bulunan en yakın köy, köyler ve beldelerin mera, 
yaylak ve kışlak ihtiyaçları için bu kanun hü
kümlerine göre tahsis edilebilir. 

Komisyon tahsis kararma esas olmak üzere 
yukarıda belirtilen hususları 'kapsayan bir rapor 
düzenler. 

Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit edilen 
yerlerin bu kanunda gösterildiği üzere sınırlan
masına esas olmak üzere, köy muhtarı veya bele
diye başkanı da hazır bulunduğu halde arazide 
sınırı göstermeye yarayacak işaretlerin konması 
komisyonca sağlanır. 

Mera, yaylak ve kışlak alanlarının tespiti, 
kendilerine mera, yaylak ve kışlak tahsis edile
cek köy veya belde halkının ihtiyaçlarının ve 
otlatma haklarının tayini, hayvanların hangi 
mevsim ve aylarda nasıl ve ne biçimde mera, 
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yaylak ve kışlaklarda otlatılabilceekleri ve ben
zeri hususlar, ilgili bakanlıkların mütalâaları 
alınarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğınca'çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsis kararı : 
Madde b°>9. — Komisyon alacağı kararla, 138 

nei madde gereğince mera, yaylak ve kışlak ve 
bunlara ilişkin sulama ve geçit yeri olarak tes
pit edilen alanları, ilgili köy ve beldeler halkı
nın veya toprak ve tarım reformu uygulaması 
gereğince yerleşime tabi tutulmuş olanların ve
ya ,mera, yaylak ve kışlaklardan bu amaca gö
re yapılmış tahsis veya öteden beri devam ede-
gelen kullanma şekline dayanarak yararlanma 
hakları bulunan çiftçi ailelerinin ortak yararlan
malarına tahsis eder. Kararda tahsis edilen ye
rin mera, yaylak ve kışlak ve bunlara ilişkin 
sulama ve geçit yeri olarak tahsis amacı, otlat
ma gücü ve bu güce göre aile başkanlarının yö
netmelikte gösterilecek büyük baş hayvan biri
mi üzerinden otlatma hakkı ve otlatabilecekleri 
hayvan cins ve miktarı belirtilir. 

Komisyonun tespit ettiği sınırlar, tahsis ka
rarının kesinleşmesinden sonra, itiraz halinde 
ancak görevli mahkemelerin kesin hükümlerine 
göre değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebliğ ve kütüğe kayıt : 
Madde 140. — Tahsis kararı, komisyonca il

gili köy muhtarlarına veya belediye başkanları
na tebliğ olunur. Ayrıca birer örneği mera, yay
lak ve kışlak kütüğüne kaydedilmek ve sakla
nılmak üzere tapu dairesine ve Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Tahsis kararma karşı ilgili köy veya beledi
yelerin toprak ve tarım reformu bölgesinde 
bu kanunun uygulanmasından çıkan uyuşmaz
lıklara bakan mahkemede, toprak ve tarım re
formu bölgesi dışında görevli adliye mahkeme
sinde, kararın tebliğinden itibaren altmış gün 
içinde dâva açma hakkı vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tahsis amacı ve değiştirilmesi: 
Madde 141. — Tahsis amacı değiştirilmedik

çe mera, yaylak ve kışlaktan bu kanunda gös

terilenden başka şekilde yararlanılamaz, Ancak, 
mera, yaylak ve kışlak olarak taihsis edilen ara
zilerden: 

a) Kendisine tasis yapılmış olan köy veya 
belde halkının ihtiyacından fazla geldiği veya o 
Ibölgedeki ekonomik ve sosyal değişmeler do-
layısiyle kısmen veya tamamen ihtiyaç kalma
dığı anlaşılanlardan işlenmeye elverişli olan, 

b) İmar Kanunu hükümlerine göre köy ve
ya belediyelerin imar ve yol istikamet plânları 
yapılırken imar sınırı içine alınması zorunlu 
olan, 

c) Diğer kanunlar dolayısiyle yeni bir yerle
şim sahası içine alınması gerekli bulunan, 

d) Toprak muhafazası, millî park kurulma
sı, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların dü
zenlenmesinde kamu yararı olan, 

Yerlerde, tahsis amacının değiştirilmesi top
rak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının, toprak ve ta
rım reformu bölgeleri dışında Köy İşleri Ba
kanlığının tasvibi ile olur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum kaibul edenler.... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tahsis kararının ilânı ve istihkak davası: 
Madde 142. — Komisyonun mera, yaylak ve 

kışlak taihsisi hakkında 139 neu maddeye göre 
aldığı karar, ilgili köy veya belediyelerle bağlı 
oldukları ilçelerde alışılmış araçlarla ve varsa 
ayrıca mahallî gazel ede ilân olunur. 

Mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen 
yer üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak 
iddia edeuler, ıbu taihsisi öğrendaıklıeri veya öğ
renmiş sayılabilecekleri tarihten başlayarak alt
mış gün ve her halde ilân tarihinden itibaren 
bir yıl içinde istihkak davası açaibilirler. Bu sü
renin geçmesinden sonra açılan istihkak dava
ları dinlenmez. 

Uyuşmazlıklar, toprak ve tarım reformu 
'bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından çı
kan uyuşmazlıklara bakan görevli mahkemede, 
toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında gö
revli adliye mahkemelerinde çözülür. Tahsis edi
len yer, belediye sınırları içinde ise Hazine ile 
ıbirlikte ilgili belediye, belediye sınırları dışında 
kalıyorsa Hazine ile ilgili köy, açılacak davada 
'hasım gösterilir, 
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Bu kanunun gereğince aynî hakkı son bulan 
kişilerin talep hakları bu hakkın son bulduğu 
tarihteki bedele dönüşür. 

Hakları bedele dönüşenler, aynî hakkın son 
bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde bedel 
davası aça'lnlirler. Açılacak davada yalnız Ha
zine hasını gösterilir. Bu fıkra gereğince öden
mesi gereken bedele 40, 41 ve 42 nei maddele
rin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kaimi edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Mera, yaylak ve kışlak üzerinde kazandırıcı 
zamanaşımı yoluyla yapılmış olan tescillerin du
rumu : 

Madde 14'l. — Kamu yararına tahsisli mera, 
yaylak vo kışlaklarla bu amaca tahsis edilecek 
aynı nitelikteki arazi üzerinde Hazine ve ilgili 
kamu tüzel kişileri hasım gösterilmeksizin alın
mış olan ve kazandırıcı zamanaşımı sebebine da
yanan kararlara göre yapılmış bulunan tescil
lerin iptalleri talebedileibilir. 

Mera, yaylak ve kışlakların tespit ve taksi
si ile görevli komisyonlar görevlerini yaparlar
ken birinci fıkra hükmüne giren böyle bir du
rumla karşılaştıklarında, durumu gereikli işlem 
yapılmak üzere toprak ve tarım reformu böl
gelerinde Toprak ve Tarım Reformu örgütü
ne, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında 
Hazineye ihbar etmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kabu] edilmiştir. 

Tahsis kararında değişiklik: 
Madde 144. — Köy veya beldeler halkının 

mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçlarındaki değiş
me ve gelişmeler güzönünde tutularak toprak 
ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı, toprak ve tarım re
formu bölgeleri dışında Köy İşleri Bakanlığı 
ihtiyaç halinde tahsis kararının değiştirilmesini 
komisyondan her zaman isteyebilir. Tahsis ka
rarındaki değişiklikler mera, yaylak ve kışlak 
kütüğüne işlenir. 

Komisyonun her kararından sonra aradan 
en az beş yıl geçmeden ilgili köy veya belediye
lerin isteği üzerine tahsis kararı değiştirilemez. 

BAŞKAN —. Maddeyi oylarınıza sunuyor
um. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Mera, yaylak ve kışlak kütüğü: 
Madde 145. — Tapu sicil muhafızlıkları Ve

ya memurluklarmca bölge itibariyle mera, yay
lak ve kışlakların kaydı için ayrı bir kütük dü
zenlenir. 

Mera, yaylak ve kışlak, hangi köy veya bel
de halkı için tahsis edilmişse, o köy veya belde
nin sınırları içinde bulunduğu il veya ilçe tapu 
sicil muhafızlığı veya memurluğunca tutulan 
kütüğe kaydolunur. 

Mera, yaylak ve kışlak, birden fazla il veya 
ilçenin sınırlarına giriyorsa, büyük kısmın bu
lunduğu yerin kütüğüne kaydedilir. 

Bu kütüğe kaydolunacak hususlar, Köy İş
leri Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün görüşü alınarak, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca tesbit edilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ 
'SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) _ Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ 

(SABAHATTİN SAVCI (I)iyaıibakır) — 145 nei 
maddeyi de Komisyona almak istiyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
145 nei maddenin Komisyona geri verilme

sini kabul edenler. Etmeyenler.. Ka'bul edilmiş
tir. 

145 nei madde Komisyona geri verilmiştir 
efendim. 

146 nei maddeyi okutuyorum. 
Mera, yaylak ve kışlak iddasmm ispati; 
Madde 146. —• Mera, yaylak ve kışlak kü

tüklerinin tanziminden sonra bu kanuna göre 
tahsis yapılmış olan köyler veya beldelerde, bir 
yerin mera, yaylak ve kışlak olduğu özel kütü-
ğündeki kayda dayanılarak ispat edilir. Bu 
hususta başkaca dedil dinlenmez. 

BAŞKAN — 146 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

147 nei maddeyi okutuyorum. 
Yararlanma hakkı ve kapsamı : 
Madde 147. — Bir mera, yaylak ve kışlak

tan ancak 139 ncu maddeye göre kendilerine 
tahsis yapılmış olanlardan tahsis yapıldığı ta
rihte bulundukları köy, köyler ve beldeler sı
nırı içinde en az üç yıldan beri oturan çiftçi ai
leleri yararlanır. 

_ 422 — 
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Ancak reform bölgesine naklen yerleştirilen 
çiftçi aileleri için üç yıldan beri oturma şartı 
aranmaz. 

Tahsis kararı kapsamına girmeyen aile baş
kanlarının köy veya belediye sınırları içinde 
toprağı olsa da o köye veya beldeye tahsis edi
len mera, yaylak ve kışlaktan yararlanma hak
kı yoktur. 

Başka yere yerleşme kasdı ile köyü veya 
beldeyi terkeden çiftçi ailesi yararlanma hak
kını kaybeder. 

BAŞKAN" — 147 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

148 nci maddeyi okutuyorum. 
Aşın oltlaıtmanın önlenmesi : 
Madde 1.48. — Mera, yaylak ve kışlağa ko

misyonun tahsis kararında tespit edilmiş olan 
miktardan çok hayvan sokulamaz. 

Ancak, daha sonra, bakım, koruma ve ıslah 
sonucu mera, yaylak ve kışlağın otlatma ve ba
rındırma gücünde bir artış olmuşsa ilgili köy 
veya belediyelerin teklifi üzerine toprak ve ta
rım reformu, bölgelerinde Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Başkanlığının, toprak ve tarım re
formu bölgeleri dışında Teknik Ziraat Müdür
lüğünün uygun görmesi halinde, 138 nci mad
dede gösterilen esaslara göre, komisyonca ye
niden tespit yapılarak otlatılacak hayvan mik
tarı artırılabilir. 

BAŞKAN — 148 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kamu] edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

150 nci maddeyi okutuyorum. 
Mera, yaylak ve kışlak ürünlerinin paylaş

tırılması : 
Madde 150. — Köylerde ihtiyar heyeti, be

lediyelerde belediye encümeni, mera, yaylak 
ve kışlak birden fazla köylere veya köy ile be
lediyelere müştereken tahsis edilmiş ise bu ka
nunun 157 nci maddesinde yazılı karma kurul
lar; mera, yaylak ve kışlaklardan elde edilen 
ürünlerden ihtiyaçtan fazla olan kısmını sata
bilirler. Elde edilen gelir, köylerde köy sandı
ğına ve belediyelerde belediye bütçesine male-
dilir. Bu gelirler öncelikle mera, yaylak ve kış

lakların bakım, koruma ve ıslahı için sarfedi-
lir. 

BAŞKAN — 150 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

151 nci maddeyi okutuyorum. 

Mera, yaylak ve kışlaktan yararlananların 
yükümlülükleri : 

Madde 15)1. — Mera, yaylak v>e kışlaktan ya
rarlanan ailelerin başkanları, köy veya belediyelere, 
belediye eneümenlrinee tespit edilecek bir ücre
ti ödemekle yükümlüdür. Birden fazla köyler-ve 
köy ile belediyelerin müştereken yararlandıkla
rı mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanan aile 
başkanlarının her yıl ödeyeceği ücretlerin tes
pitinde çıkacak uyuşmazlıklar Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca karara bağlanır 
ve bu karar kesindir. 

Mera, yaylak ve kışlaktan birden çok köy 
veya bekle halkı ortaklaşa yararlanıyorsa, ya
rarlanan aile başkanları bu ücreti bağlı bulun
duğu köye veya belediyeye öder. 

Bu ücret, köylerde 442 sayılı Köy Kanunu
nun 66 nci maddesine, belediyelerde 6183 sayı
lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Ancak, 
gecikme zammı tahsil olunmaz. 

150 nci madde hükmüne göre fazla ürünle-
lerin satışından elde edilen ve köylerde köy ih
tiyar heyetleri, belediyelerde belediyelerde be
lediye encümenleri tarafından mera, yaylak ve 
kışlaklara tahsis edilecek paralarla, bu madde 
gereğince yapılacak tahsilat, mera, yaylak ve 
kışlakların bakım, koruma ıslah ve sınırlarının 
muhafazası işleri için harcanır. 

BAŞKAN — 151 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

152 nci maddeyi okutuyorum. 
Sınırların işaretlenmesi : 
Madde 152. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde tespit ve tahsisleri yapılan mera, yay
lak ve kışlakların çevreleri daha önce tapula
ma yapılmış ise Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca, tapulama yapılmamış ise tespiti 
yapan Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 

— 423 — 



M. Meclisi B : İ l i 
toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında tes
pit ve tahsis edilen mera, yaylak ve kışlakların 
çevreleri de Köy İşleri Bakanlığı tarafından 
belirgin sınır işaretleri ile çevrilir. Her köy ve 
ıbelediye kendilerine tahsis edilen mera, yaylak 
•ve kışlakların sınır işaretlerinin muhafazası ve 
sürekliliğinin sağlanması ile yükümlüdür: 

BARKAN — 152 nei maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.-.. Etmeyenler... Kahul 
edilmiştir. 

15:> ncü maddeyi okutuyorum. 
Mera, yaylak ve kışlağın ıslahı, bakım ve 

geliştirilmesi : 
Madde 15o. — Mera, yaylak ve kışlakların 

ıslalıı, bakım ve geliştirme projeleri, ilgili köy 
veya belediyelerin başvurması üzerine veya top
rak ve tarım reformu bölgelerinde, doğrudan 
doğruya. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğınca, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışın
da Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
koordinatörlüğünde Tarım ve Köy İşleri Ba
kanlıklarınca, ormanlık bölgelerde Orman Ba
kanlığının da. katılması ile hazırlanır ve uygu
lanır. 

BAŞKAN — .153 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

154 ncü maddeyi okutuyorum. 
Mera, yaylak ve kışlağın korunması : • 
Madde 154. — Köy muhtarları ve belediye 

başkanları, köy veya belde halkının yararlan
masına tahsis edilmiş olan mera, yaylak Ve kış
lakların her türlü tecavüzden korunmasını, tah
rip edilmemesini, tahsis amacına göre en iyi şe
kilde kullanılmasını temin etmek ve ıslah ve 
geliştirme projelerinde önerilen hususların ye
rine getirilmesinde yardımcı olmakla görevli ve 
sorumludurlar. 

Koruma, sorumlu bir veya birkaç korucu ta
rarından yapılır. Koruma ve tecavüzlerin men'i 
ile ilgili işler, korucuların görev ve yetkileriyle 
seçilme esasları ve ücretleri yönetmelikte gös
terilir. 

BAŞKAN — 154 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
'•edilmiştir. 

150 ııcı ınaddeyi okutuyorum. 
Orman bölgelerinden yararlanma : 
Madde 156. — Orman bölgelerindeki köy 

veya belediyelere tahsis edilen mera, yaylak ve 
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kışlaklardan o köy veya belde halkı bu kanun
dan başka 6831 sayılı Orman Kanunu ile konu
lan kayıtlara uymak şartı ile yararlanırlar. 

Orman içi ve bitişiğindeki mera, yaylak ve 
kışlaklardan yararlanma Orman Kanununun 
öngördüğü kayıt ve şartlarla yapılır. 

BAŞKAN — 156 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul eden sayın milletvekilleri lüt
fen işaret .buyursunlar.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Birlikte yönetim: 
Madde 157. —• Mera, yaylak ve kışlak bir

den çok köy veya belde halkına tahsis edilmiş
se mutar üe köy ihtiyar kuruluna ve belediye 
başkanı ile belediye encümenine verilmiş olan 
görev ve yetkiler her köy veya belediyenin ihti
yar kurulları veya encümenlerince, birisi muh
tar veya belediye başkanı olmak üzere, kendi 
aralarından seçecekleri ikişer kişiden oluşacak 
karma kurullarca yerine getirilir. Karma kuru
la mahallin en büyük idare rımiri başkanlık 
eder. 

Bunların çalışma şekilleri yönetmelikte gös
terilir. 

•BAŞKAN —• 157 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaıbul eden sayın milletvekilleri lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler.. Ka-
hul edilmiştir. 

İdarî sınırlarda değişiklik : 
Madde 158. —Özel kanunları gereğince, köy 

veya belediye veya diğer mülkî idare sınırların
da yapılacak değişiklikler mera, yaylak ve kış
laklara ilişkin tahsis kararlarını etkilemez. 

BAŞKAN — 158 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul eden sayın milletvekilleri lüt
fen işaret buyursunlar.. Kaıbul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun çalışması ve karar vermesi : 
Madde 162. — Toprak ve Tarım Reformu 

Uyuşmazlık Komisyonu, itiraz ve uyuşmazlığın 
çözülmesi için gerekli gördüğü araştırma, so
ruşturma, uygulama ve incelemeyi yapar ve ka
rar veril'. Bu işlemler komisyonca yapılabilece
ği gibi, başkan veya üyelerden biri veya ikisi 
tarafından, gerektiğinde yerinde, ilgililerin 
dinlenmesi, delillerin toplanması, uyuşmazlığa. 
ilişkin kayıt ve belgelerin sağlanması veya.ilgi
lilerden istenilip incelenmesi suretiyle yapılabi
lir. 
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Oybirliği sağlanamadığı durumlarda karar 
çoğunlukla verilir. Aykırı görüş karar altına 
yazılır. 

Başkan veya üyelerin her ne sebeple olursa 
olsun görevleri başında bulunmaları halinde, 
yerleri on gün içerisinde geçici veya daimî ola
rak aynı nitelikte kimse ile doldurulur. 

Komisyon, uyuşmazlıkları en geç altmış gün 
içinde inceleyip karara bağlamakla yükümlü
dür. 

BAŞKAN — 162 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul eden sayın milletvekilleri lüt
fen işaret buyursunlar.. Kaıbul etmiyenler.. Ka-
'bul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM- (Edirne) — Sayın Başkan, burada bir 
maddî hata vardır. «Görevleri başında bulun
mamaları halinde..» olması lâzım gelirken, «bu
lunmaları» diye yazılmış, taıb hatasıdır efen
dim. 

BAŞKAN — «Bulunmaları», «Bulunmama
ları» şeklinde düzeltilmiştir efendim. 

Karar üzerine yapılacak işlem : 
Madde 163. — Toprak ve Tarım Reformu 

Uyuşmazlık Komisyonunca verilen karar ko
misyon başkanlığınca taraflara tebliğ olunur. 

Taraflar, kararın tebliği tarihinden itibaren 
onibeş gün içinde görevli mahkemede dava aça
bilirler. 

.Dâva açılmadığı takdirde komisyon kararı 
kesinleşir ve tarafların dava hakkı düşer. 

BAŞKAN — 163 »eü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaıbul eden siaym milletvekilleri lütfen 
işaret buyursunlar.. Kabul etmeyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

Yargılama usulü : 
Madde 165. — Uyuşmazlıkların çözümlenme

sinde 'sözlü yargılama usulü uj-gulanır. 
Bu kanunun kapsamına giren veya uygulan

masından doğan uyuşmazlıklarda 3533 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 165 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul eden sayın milletvekilleri lütfen 
dtfaret ibuyui'sıınlar... Ka'bul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dâva açma 
Madde W6 — Görevli mahkemeye dilekçe ile 

veya sözlü olarak başvurulabilir. Sözlü 'başvur
ma halinde hâkimlikçe dâva tutanağı düzenlenir. 

Sözlü veya yazlı başvurmalarda davacı, dâva 
ile ilgili bulunan bütün delillerini açıkça bildi
rir, varsa yazılı olan delillerinin asıllarını veya 
onaylı örneklerini ibraz eder. 

Duruşma günü verilerek davalıya dilekçe ve
ya dâva tutanağının örneği gönderilir, yedi gün 
içinde cevap vermesi ve delillerini bildirmesi, bel
li edilen günde yargılamaya gelmesi, gelmediği 
takdirde gıyabında yargılama yapılarak karar ve
rileceği tebliğ olunur. 

Taraflardan biri belli edilen günde gelmezse 
gıyabında duruşma yapılır. Mahkemece gıyap 
kararı tebliğ olunmaz. Dâvâlının cevap süresi 
içinde .'başvurması halinde cevahı tutanakla 'tespit 
edilerek varsa yazılı delillerin asılları veya onaylı 
Örnekleri tutanağa, eklenir. 

Tarafların birlikte başvurmaları ve iddia ve 
cevaba göre delilerini bildirmeleri ve bu delille
rin hüküm vermeye yeterli bulunması halinde 
dâva önlerinde incelenip karara bağlanır. 

BAŞKAN — 166 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul eden sayın milletvekilleri lütfen 
işaret 'buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel mahkemelerdeki dâva dosyalarının gö
revli mahkemeye devri : 

Madde 167. —' Uygulama bölgesinde genel 
maihkemelerde görülmekte olan veya inere il erin
den bozularak geri çevrilen ve bu kanunun veya 
hu kanunla ilgili diğer kanunların uygulanma
sından doğan her türlü uyuşmazlıklara ait dâva 
dosyaları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeler gö
revli maihkenıeye devrolunur. 

Genel mahkemelerden devredilen dâvalarda 
Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komis
yonu kararı aranmaz. 

Görevli mahkeme, genel mahkemelerden dev-
rolunan dâvaları, kaldığı noktadan inceler ve ka
rara bağlar. 

BAŞKAN — 167 ned maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul eden sayın milletvekilleri lütfen 
işaret ıbuyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dâvaya katılma : 
Madde 168. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı, gerekli gördüğü hallerde dâvaya ka
tılır ve sonuçlanmasını sağlamak için gereken iş
lemleri yapar. 

Gerektiğinde Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı, kendi hakkına dayanarak taraflara karşı 
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müstakil bii' itiraz davası da açabilir. Bu halde 
iki dâva birleştirilerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — 168 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul eden sayın milletvekilleri... Ka-
ibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görevli mahkemenin bakacağı diğer işler : 
Madde 1 Of). — Görevli mahkeme, 'görevine 

(«üren işlerde veraset uyuşmazlıklarını çözer ve ve
raset belgesi verir. İştirak halinde mülkiyetin, 
payların tayini suretiyle müşterek mülkiyete .çev
rilmesine 'karar verir. Velisiz, vasisiz küçüklere 
ve kısıtlılara topraic ve tarım reformu işlerinde 
yetkili olmak üzere 'kayyım tayin eder. Hâkimin 
iznini gerektiren hallerde İm izni verir. 

BAŞKAN —• 169 nen maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul eden sayın milletvekilleri lüt
fen işaret buyursuular... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vekâlet : 
Madde 170. — Görevli mahkemede okur -

yazar olnıa'k kaydı ile usul ve füru ile ikinci de
receye kadar, bu derece dahil, nesepten ve sebep
ten civar hısmları ve 'karı veya koca tevkil edi
lebilir. 

Dâvada birlikte taraf olanlar, aralarından 
okur - yazar inhinanı vekil, tayin edebilirler. 

Avukatlık Kanunu ile Hukuk Usulü M ilhakç
ını eleri Kanununun tanıdığı imkânlar faklıdır. 

BAŞKAN — 170 nci maddeyi 'oylarınıza su
nuyorum. Ka;bul eden sayın milletvekilleri lütfen 
işaret buyursun] av-... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştii'. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti : 
Madde 171. -— Görevli mahkemede köy ihti

yar kurulu, sulh balkın i veya. görevli hâkim tara
fından onanan vekâletnameler geçerlidir. 

Görevli mahkemede avukat veya dâvavekili 
olmayan vekiller yararına vekâlet hükmedilmez. 
Avukat veya dâvavekili iie izlenen .dâvalarda, ve
kâlet ücreti, avukatlık ücret tarifesine göre tâyin 
ve takdir ol unu r. 

BAŞKAN — 17.1 nci maddeyi kabul buyu
ran sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka-
ibul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyursun
lar... 171 noi madde kabul edilmiştir, efendim. 

172 nci maddeyi okutuyorum. 
İlâmlar ve tebliğ : 
Madde 172. —-Görevli mahkemenin ilâmları, 

asliye mahkemelerindeki usule göre düzenlenir ve 
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harca: tabi olmayanlar re'sen taraftalara tebliğ 
ediliıV 

BAŞKAN — 172 nci maddeyi kabul buyuran 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... 
172 nci madde kabul edilmiştir, efendim. 

173 ncü maddeyi 'okutuyorum. 
Kanun yolları : 
Madde 173. — Görevli mahkemece incelenip 

karam, bağlanan ve değeri ikilimi liraya (İkibin 
lira dâhil) kadar olan taşınır .mallar ile ilgili 
dâvalara a;it kırarlar kesindir. Bu kararlar aley
hine temyiz yolun başvurulamaz. 

Taşınmaz mallar ve değeri ikibin lirayı geçen 
taşınır mallar ile ilgili dâvalara ait kararlar aley
hine kanun yollarına başvurmada dâvaya, bakan 
görevli makkemenin tabi olduğu usul uygulanır. 

Değeri yirmibin. lirayı aşmayan dâvalar için 
Yargıtayda duruşma istenemez. 

G'örevli mahkemeden verilen kararlar hakkın
daki temyiz ve karar düzeltme istekleri Yargıtay
da öncelikle incelenir. 

Bu kanunun kamulaştırmaya ilişkin hüküm
lerinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıklarla 
ilgili olarak görevli mahkemelerden verilen ka
rarlar, Yargıtaym kaimulaştırıııaya ilişkin karar
ları 'inceleyen dairesinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — 173 ncü maddeyi kabul buyu
ran sayın, milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyursun
lar... 173 ncü madde kalbul edilmiştir, efendim. 

.174 ncü maddeyi okutuyorum. 
Görevi sona eren mahkemelerdeki dâva dosya

larının devri : 
Madde 174. — Görevli mahkemenin görevinin 

tfoııa ermesi halinde, İm mahkemede gömmekte 
olup karara bağlanmamış dâva, dosyaları altı ay 
içinde görevli asliye, hukuk mahkemesine devro-
lunur ve asliye hukuk mahkemesinde bu kanun 
'hükümlerine göre bakılıp .sonuçlandırılır. Yargı -
taydan bozlularak geri çevrilen dâvalar 'hakkında 
da aynı hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — 174 ncü maddeyi kabul buyu
ran «ayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyursun
lar... 174 ncü madde kabul edilmiştir, efendim. 

175 nci maddeyi okutuyorum. 
Adlî ara verme : 
Madde .175. — Bu kanun hükümlerine göre 

(yangı nncr çile rainde görülmekte olanı dâvalara, 
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adlî ara vermelerde de bakılır. Hukuk Usulü Mu-
ihakemeleıi Karunu i]e diğer kanunların adlî ara 
veıınıe nedeni ile sürelerin uzatılmasına ilişkin 
ihülkümleri bu uyuşnıazlık ve dâvalarda uygulan-
ımıaz. Adlî ara verm'elerde Yarıgutayda bu dâva
ları incelemek üzere gerekirse ayrı bir nöbetçi 
daire 'kurulur. Nöbetei daire kurulmasını gerek
tirmeyen ilmilerde, dosyaların öncelik ve ivedilik
le incelenip karara bağlanması için Yargıtay Baş
kanlığınca gereken tedbirler alınır. 

BAŞKAN — 175 nci maddeyi kabul buyuran 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyen sayın milletvekilleri işaret 'buyursunlar... 
175 nci madde 'kn.hu 1 edilmiştir, efendim. 

17G nci maddeyi okutuyorum. 
İhtiyatî tedbir ve yürütmenin durdurulması 

yasağı : 
Madde 176. — Bu kanuna, göre açılacak veya 

görülmekte olan davalar; bu kanun gereğince ya
pılan veya yapılması gereken kamulaştırma, Ha
zine adına tescil, toprak dağıtımı, tahsis veya 
başkaca eylem veya işlemleri etkilemez ve durdur
mak. 

Bu kanunla ilgili uygulamalar dolayısıyle ih
tiyatî tedbir veya yürütmenin durdurulması ka
rarları verilemez. 

BAŞKAN — 176 nci maddeyi kabul buyu
ran sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka-
hul etmeyen sayın milletvekilleri 'işaret buyursun
lar... 176 nci madde kabul edilmiştir, efendim. 

177 nci maudoyi okutuyorum. 
Dâva sonunda yapılacak işlem : 
Madde 177. — Dâva sonunda davacı haklı çık

tığı takdirde, «lava 'konusu taşınır veya taşınmaz 
mal d'dare elinde bulunursa ve aday çiftçiye henüz 
tabsis yapılmamışsa kesin hükme göre işlem yapı
lı.*. 

Dâvaya konu olan ve hakkında hükmin veri
len taşınır veya taşınmaz mal, her ne şekilde ve 
surotle olursa olsun, idaremin elinden çıkmış (bu
lunursa veya aday çiftçiye tahsis yapılmışsın, hük
mün konusu bedele dönüşül'. 

Davanın görülmesi mirasında değer -gösterilme
diği veya değer üzeninde durulmadığı takdirde 
ilgilinin bedele ilişkin dava hakkı saklıdır. 

Bedel, el koyma, ta ruhi es-ırs alınarak saptanır. 
BAŞKAN — 177 nci maddeyi kabul buyuran 

sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... 
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177 nci madde kabul edilmiştir, efendim. 
178 nöi maddeyi okutuyorum. 
S üreler : 
Madde 178 — Bu kanunda öngörülen süröle

nin hesaplanmasında Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanunundaki müddetlere ilişkin hükümler uy
gula m ı\ 

BAŞKAN — 178 nci maddeyi kabul buyuran 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyen sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... 
178 nci madde kabul edilmiştir, efendim. 

179 ncu maddeyi okutuyorum. 
Uyuşmazlıklarda harç ve resimden muaflık : 
Madde 170. — Tapulama Kanunu hükümleri 

saklı kalmak kaydı ile bu kanun uyarınca Top
rak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu 
veya yargı mercilerine yapılacak bütün başvur
ma, istek ve itirazlar veya açılaca'k dâvaılar ilıe ve
rilecek kararlardan hiçbir harç. ve resim alınmaz. 

Bu kanun uyarınca, yapılacak istekler ve aç.ı-
laıcaık dâvalardan değeri beşbin lirayı aşanlar 
'halkkında yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Birinci fıkrada yazılı işlemlerin gerektirdiği 
masraflar, haksız çıkana ödetilmek üzere başvu
ran tarafından karşılanır. 

BAŞKAN — 179 ncu maddeyi kabul buyu
ran sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyen sayın milletvekilleri işaret bu
yursunlar... 179 ncu madde kabul edilmiştir, 
efendim. 

180 nci maddeyi okuutyorum. 
Diğer kanunların uygulanması : 
Madde 180. — Yargılamada, bu kanunda 

açıklık bulunmayan hallerde, Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun sözlü yargılamaya iliş
kin hükümleri ile diğer hükümleri ve teşkilât 
kanunlarının ilgili maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — 180 nci maddeyi kabul buyu
ran sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyen sayın milletvekilleri işaret bu
yursunlar... 180 nci madde kabul edilmiştir, 
efendim. 

181 nci maddeyi okutuyorum. 
Hâkimlerin özlük işleri ile aylık ve ödenek

leri : 
Madde 181. — Görevli mahkemenin hâkim

leri, Hâkimler Kanunu hükümlerine tabi olup 
kadrolarına göre işgal ettikleri derece ve kade
me aylığını alırlar ve ayrıca İm kanun ile diğer 
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özel kanunlarda gösterilen tazminat, ödenek ve 
benzeri haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — 181 nci madeyi kabul buyu
ran sayın milletvekilleri işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyen sayın milletvekilleri işaret bu
yursunlar... 181 nci madde kabul edilmiştir, 
efendim. 

182 nci maddeyi okutuyorum. 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Toprak ve Tarım Reformu Örgütü 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı : 
Madde 182. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı, Başbakana, bağlı, tüzel kişiliğe sa
hip ve katma bütçe ile yönetilen bir kuruluştur. 
Başbakan bu kuruluşun yönetimi ile ilgili yet
kilerini bir Devlet Bakanı vasıtasiyle kullana
bilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı; mer
kez örgütü, Merkez Koordinasyon Kurulu Araş
tırma ve Eğitim Enstitüsü ile Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlıklarından oluşur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müs
teşar tarafından temsil edilir ve Müsteşar Yük
sek Plânlama Kurulu ve Krediler Yüksek Nâ
zım Heyetinin üyesidir. Başbakan, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının yönetimine ait 
yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasiyle kullan
dığı takdirde, o Devlet Bakanı Yüksek Plânla
ma Kurulu ve Krediler Yüksek Nâzım Heyeti
ne asıl üye olarak katılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ SA
BAHATTİN SAVCL (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, 182 nci maddenin de Komisyonumuza iade 
edilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN —• 182 nci madenin Komisyona ge-
riverilmesini kabul buyuran sayın milletevkil-
leri işaret etsinler... Kabul etmeyenler... Komis
yona geriverilmiştir, efendim. 

183 ncü madeyi okutuyorum. 
Örgütlenme ve işleyiş : 
Madde 183. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığının merkez ve taşrada örgütlenme
si, işleyişi, görevleri, yetkileri, yönetim ve dene
timini ilgilendiren hususlar ile bakanlıklara ve 
diğer kuruluşlara ait merkez ve taşra birimle
rinden hangilerinin Müsteşarlığa bağlanacağı 
ve diğer kamu kuruluşlarından yararlanma usul 
ve esasları, Müsteşarlıkça hazırlanıp Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte 
düzenlenir. 

Bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi hiz
met alanlarına giren, tohumluk, fidan ve damız
lık hayvan yetiştirilmesi gibi üretimleriyle araç, 
gereç ve benzeri imalâtlarını toprak ve tarım 
reformunun gerek etüt, araştırma ve plânlama 
ve gerek uygulama safhalarında Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı ile birlikte yapacak
ları zaman plânlamasına uygun olarak gerçek
leştirmek ve yerene getirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 183 ncü maddeyi- sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Araştırma ve Eğitim Enstitüsü : 
Madde 185. — Toprak ve tarım, reformu uy

gulanmasına ilişkin her türlü araştırmalar yap
mak ve reformda görev alacak personelin hizmet 
öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak ama-
cıylc Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına 
bağlı bir Toprak ve Tarım Reformu Araştırma 
ve Eğitim Enstitüsü kurulur. Enstitünün kuru
luş ve işleyişi yönetmelikte belirtilir. 

Entet'iıtü, er ve .erbaşlarım toprak ve tarım re
formu ve kooperatifçilik konularında eğitilme
leri için Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği 
yapar. 

BAŞKAN — 185 nci maddeyi sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Personel, araç, ve gereç sağlama, : 
Madde 186. — Toprak ve tarım reformunun-

etkin bir biçimde başarılması için Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının kendi imkânları 
yeterli olmadığı takdirde, yardım ve desteğine 
ihtiyaç duyulan birimlerin bağlı bulundukları 
bakanlıklar ve genel müdürlükler reform prog
ram ve projelerinde öngörülen ölçüde hizmetin 
gerektirdiği personel, araç, ve gereç!eri öncelikle 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığına 
sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar. 

Sağlanan araç, ve gereçler, Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlığı emrinde hizmet sü
resince kullanılır. Bunların kayıtları aidolduk-
ları birimlerce tutulmaya devam edilir. 

İhtiyaç duyulan araç, ve gereçlerin yurt için
den ve yurt dışından sağlanmasında, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca lüzum gösteril
mesi halinde, ilgili bakanlık ve genel müdürlük
lere öncelik tanınır. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANYEKİLİ SA
BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, 186 ncı maddeyi de Komisyona rica ediyo
ruz. 

13 AŞK AN — 18G ncı maddenin Komisyona 
geri verilmesini kabnl eden sayın milletvekilleri... 
Kabul etmeyenler... 186 ncı madde komisyona 
geri verilmiştir. 

187 nei maddeyi okutuyorum. 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı

nın 'görevleri ve yetkileri : 
Madde 187. — Toprak ve Tarım Reformu 

Bölge Başkanlığı, Müsteşarlıkça belirtilecek 
esaslar dahilinde, bölge plân ve projelerini ha
zırlamak veya hazırlatmak, bu plân ve projelere 
göre; kamulaştırma, dağıtım, mera, yaylak ve 
kışlakların tespit ve tahsisi, Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatiflerinin kurulması, kredile
me, donatım, sulama, arazi ıslahı, altyapı tesis
leri, toplulaştırma ve yerleşim işleri ve tarımsal 
yayım programı içerisinde modern tarım tekniği 
ve uygulaması hizmetleri ile bu kanunda belir
tilen diğer işleri yürütmekle görevlidir. 

Bölge Başkanı,' Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarını toprak ve tarım reformu bölgesinde 
temsil eder ve ona karşı sorumludur. Taşra ör
gütünde görevlendirilecek yardımcı hizmetler 
sınıfı personeli ile geçici personel, ve işçilerin 
atanmaları Bölge Başkanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — 187 nei maddeyi sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

İşbirliğinin sağlanması : 
Madde 188. — Toprak ve tarım reformunun 

plânlama ve uygulanmasında bütün kamu ku
ruluşları kendi konularında istenecek işleri ön
celikle yapmak yüküm ve zorunluğundadırlar. 

Valiler, toprak ve tarım reformunun plan
lanması ve uygulanmasını kolaylaştıracak ted
birleri alırlar. 

GEÇici K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A B A H A T 
T I N SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 188 
nei maddeyi de Komisyona rica ediyoruz. 

BAŞKAN — 188 nei maddenin Komisyona 
geri verilmesini kabul eden sayın milletvekilleri... 
Kabul etmeyenler... 188 nei madde Komisyona 
geri verilmiştir. 
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189 ncu madeyi .okutuyorum. 
İkinci görev : 
Madde 189. — Toprak ve tarım reformu uy

gulamaları ile ilgili hizmetlerde, bu hizmetlerin 
devamı süresince ve karşılıkları Toprak ve Ta
rım Reformu Fonundan ödenmek üzere, Devlet 
memurları ile diğer kamu görevlilerine Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında 
ikinci görev verilebilir. 

BAŞKAN — 189 ncu maddeyi sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Tarım önderlerinin askerlikleri : 
Madde 192. — Ziraat ve orman yüksek mü

hendisleri ile veteriner hekimlerden değerlen
dirme dışı kalanlar 6 . G . 1927 tarih ve 1076 
sayılı Kanunun 27 . 7 . 1970 gün ve KÎ16 sayılı 
Kanunla değişik .'> ncü maddesinin (e) bendi 
esaslarına göre mütebaki hizmet sürelerini köy 
tarım önderi olarak toprak ve tarım reformu 
bölgelerinde yerine getirirler. 

BAŞKAN — 192 nei maddeyi sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Toprak ve tarım reformunda çalışanların as
kerlikleri : 

Madde 19:1 — 21.6.1927 tarih ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 27 . 7 . 1970 gün. 
ve 1815 sayılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi 
gereğince kıır'a dışı kalanlardan, toprak ve ta
rım reformu uygulaması ile ilgili işlerde çalış
makta olanların askerlik yükümlülükleri top
rak ve tarım reformu bölgelerinde görevlendi
rilmek suretiyle yerine getirilir. 

BAŞKAN — 193 ncü maddeyi sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

194 ncü maddeyi okutuyorum. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı büt

çesi : 
Madde 194. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığının cari harcamaları ile yatırım ve 
transfer harcamaları katma bütçeden karşıla
nır. Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lıkları enirine geçecek uygulama birimlerinin 
giderlerini karşılamak için, Bakanlar Kurulu ka-
rariyle ilgili bakanlık bütçelerinden gerekli ke
sinti yapılarak aynı miktar Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı bütçesine aktarılır. 
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BAŞKAN — 194 ncü maddeyi sayın millet- I 
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler. . Kabul edilmiştir. 

195 nei maddeyi okutuyorum. 
Proje yaptırma : 
Madde 195. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı yerli ve yabancı gerçek ve tüzel 
kişilere, karşılığı Toprak ve Tarım "Reformu 
Fonundan ödenmek üzere inceleme, araştırma 
ve proje yaptırabilir. I 

Bu şekilde gö -evlendirilecek Devlet memur
ları ile diğer kamu görevlilerine ödenecek üc
retler, İm personele kanunlarla sağlanan her 
türlü malî haklarda (aylık, tazminat, ödenek ve 
ek gösterge gibi) kısıntı yaratmaz. 

BAŞKAN —• 195 nei maddeyi sayın millet- I 
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. j 

196 ncı maddeyi okutuyorum. 
İta amirliği : 
Madde 196. — Katma bütçe harcamaları ile 

Toprak ve Tarım Reformu Fonundan yapılacak 
harcamalarda ita amiri Müsteşardır. Müsteşar 
yetkisini yardımcılarına ve bölge başkanlarına, 
saptayacağı esaslar uyarınca devredebilir. I 

BAŞKAN- — 196 ncı maddeyi sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ^ I 

197 nei maddeyi okutuyorum. 
İşgüçlüğü', iş riski ve eleman teminindeki 

güçlük zammı : 
Madde 197. — Toprak ve Tarım Reformu 

örgütünde sürekli veya geçici olarak çalışan
lardan kimlere ve ne miktarda işgüçlüğü, iş ris
ki ve eleman teminindeki güçlük zamlarının ve
rileceği, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar
laştırılır. Bu zamların, toprak ve tarım reformu 
bölgelerinde çalışan diğer kamu kuruluşlarının 
personeli ile görevli mahkemelerin hâkim ve di
ğer personelinden kimlere ve ne miktarda veri
leceği aynı kararda belirtilir. 

BAŞKAN — 197 nei maddeyi sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

198 nei maddeyi okutuyorum : 
Uyuşmazlık ve dâvaların takibi : 
Madde 198. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde, toprak ve tarım reformu uygulanma- j 
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siyle ilgili uyuşmazlık ve dâvalar Hazine avuka
tı tarafından takibedilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ge
rekli görürse, uyuşmazlık ve dâvaları vekâlet 
vereceği veya sözleşme ile istihdam edeceği avu
katlara takibettirir. 

BAŞKAN — 198 nei maddeyi sayın milletve
killerinin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

199 ncu maddeyi okutuyorum : 
Kurs olanakları : 
Madde 199. — Yurt içinde eğitim aıııacıylc 

düzenlenen kurs, seminer, konferans ve benze
ri çalışmalara katılanların, gönderdikleri yerler
de bu çalışmalar süresince, kanunla tanınan yol
luk ve gündeliklerinin tamamı ödenir ve ayrıca 
yiyecek ve yatacak ihtiyaçları Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca sağlanabilir. 

„ BAŞKAN — 199 ncu maddeyi sayın •millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

200 ncü maddeyi okutuyorum : 
Arazide çalışan görevlilere sağlanacak ola

naklar : 
Madde 200. — Toprak ve lanın reformu böl

gelerindeki arazi çalışmalarına katılan görevli
lere gerektiğinde araç, gereç ve motorlu taşıtlar 
ile, arazide kaldıkları sürece yaşamalarını ko
laylaştıracak diğer eşya Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığınca sağlanır. 

Yukardaki fıkra hükmünden bölgedeki gö
revli mahkeme mensupları da yararlanırlar. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ha
zırlanacak bir yönetmelikte; düzenlenir. 

BAŞKAN — 200 ncü maddeyi sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

204 ncü maddeyi okutuyorum : 
Kredilerin kullanılması : 
Madde 204. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde, Toprak ve Tarım Reformu Fonundan 
sağlanacak her çeşit nakdî v aynî krediler Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının denetimi 
altında o köy veya beldedeki, yoksa yakınında
ki Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi eliy
le çiftçi ailelerine verilir. 

Kredilerin ödenmesinden Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatifi borçlu çiftçi aileleri ile 
birlikte müteselsildi sorumludur, 
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Kooperatif verilen kredilerin yerine kulla
nılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

BAŞKAN — 204 neü .maddeyi sayın millet
vekillerinin oylarına sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

205 nci maddeyi okutuyorum : 
T. C. Ziraat Bankasının açacağı kredi : 
Madde 205. — T. C. Ziraat Bankası, Toprak 

ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin yapılacak 
plân ve proje esaslarına göre Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca tespit edilecek kredi 
ihtiyaçlarını öncelikle karşılar. Bu kredilerin 
teminatı, bu kanunla kurulan Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatiflerinin mesuliyeti ve koope
ratif ortaklarının borç. senetlerinin T.(\ Ziraat 
Bankasına devir ve temlik edilmesi suretiyle 
sağlanır. T. C. Ziraat Bankası, Toprak ve Ta
rım Reformu Kooperatiflerine, ortakların genel 
ihtiyaçları için yatırım kredisi açtığı ahvalde, 
krediye konu olan gayrimenkuller ve tesisler 
banka lehine ipotek edilir ve menkuller rehin 
alınır. 

T. C. Ziraat Bankası, Toprak ve Tarım Re
formu Kooperatiflerine verdiği kredilerin açılış 
gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılma
dığını ve kredi ile ilgili diğer hususları Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının muvafaka
ti ile kontrol edebilir. 

Kredi verilmesine ilişkin esaslar Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı ile T. C1. Ziraat 
Bankası tarafından müştereken hazırlanacak 
yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — 205 nci .maddeyi sayın milletve
killerinin 'oylarına sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

206 nci maddeyi okutuyorum : 
Alacakların tahsili usulü : 
Madde 206. — Toprak dağıtımında ve arazi 

toplulaştırılmasında dağıtılan toprak ile yapı ve 
tesislerin bedelleri ve bu kanun hükümleri dai
resinde açılan her çeşit kredilerden doğan ala
caklar T. O. Ziraat Bankasınca takip ve tahsil 
olunur. Bu alacaklar vâdesinde ödenmezse, T.O. 
Ziraat Bankası 618:5 sayılı Âmme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine gö
re gerekli işlemleri yapar. Ancak, anılan kanu
nun. gecikme zammına ilişkin hükümleri uygu
lanmaz. 

Zor durumda alacakların alınması geriye bı
rakılabilir. Zor durum hali ve geriye bırakma 
süresi, T. V. Ziraat Bankasının görüşleri alına
rak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 
çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

T. (J. Ziraat Bankasına verilen işler banka
nın aslî görevlerindendir. Bu hizmetlerin ifası 
ile ilgili masrafların] karşılamak üzere T. C. Zi
raat Bankasına, borçlulardan bu madde hükmü
ne göre yapacağı tahsilatın yüzde birini geçme-
,mek üzere ödenecek meblâğ, Toprak ve Tarım 
Reformu Fonundan karşılanır. 

BAŞKAN — 206 nci maddeyi kabul buyuran 
sayın milletvekilleri... Kabul buyurmayan sayın 
milletvekilleri... 206 nci madde kabul edilmiş
tir. efendim. 

208 nci maddeyi okutuyorum. 
Aynî krediler : 
Madde 208. — Tarım Bakanlığı Devlet Üret

me Çiftliklerinde, ıslah istasyonlarında, fidan
lıklarında, hayvan yetiştirme kurumlarında ve 
haralarında yetiştirilen tohumluk, fidan ve da
mızlık hayvanlardan dağıtılacaklar, öncelikle bu 
kanun gereğince topraklandırılanlara verilir. 

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarımsal 
üretim araç ve gereçlerini Toprak ve Tarım Re
formu Kooperatiflerine taksitle sağlar. 

BAŞKAN — 208 nci maddeyi kabul buyu
ran sayın milletvekilleri... Kabul buyurmayan 
sayın milletvekilleri... 208 nci madde kabul edil
miştir efendim. 

209 ııcıı maddeyi okutuyorum. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

'Türlü Hükümler 

Toprak ve tarım reformunu kolaylaştırma 
yükümü : 

Madde 209. — Resmî daire, kurum, kurullar 
;ve gerçök kişilerlıe özel hukuk 4üz/el kişileri, 
toprak ve tarım reformu ile ilgili hususları ge
ciktirmeden yerine getirmek, cevapları vermek, 
gerekli işlem ve incelemeleri öncelikle yapmak 
ve her türlü işlerde kolaylık göstermekle yü
kümlüdürler. 

BAŞKAN — 209 neu maddeyi kabul buyu
ran sayın milletvekillteri... Kabul buyunmayan-
sayın nıilleıtvdkilleri... 209 ucu madde kabul 
edilmiştir efendim. 
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211 nci maddeyi okutuyorum. 
Devletçe dağıtılmış olan topraklar : 
Madde 211. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak

landırma Kanunu ile 4486 sayılı Teknik Ziraat 
,ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanunu uya
rınca dağıtılan topraklar, bu kanunun dağı
tılan, topraklara Jlişkiin hükümlerine tabidir. 

'Bu suretle dağıtılmış olup da kanunlarında
ki sebeplerden biriyle gıeri alınması gereken top
raklar için ilgili bakanlığın dâva hakkı saklı
dır. 

Üzierinde turistlik, sınai Ve benzeri tesisler 
kurutması ve iskân üniteleri, gecekondular ve 
•mesken olarak kutlanılan yapılar inşa edilmesi 
ısebcibiyle bu kanunun yürürlüğe girdiğe tarih
te tarım arazisi niteliğini kaybetmiş olan ve ge
ri alınmasında toprak ve tarılm reformu uygula
ması bakımından yarar görülmeyen arazi, ya
pı ve binanın inşa edildiği veya telsisin kurul
duğu tarihteki gerçek karşılığı Hazinıcye öden
tin ek suretiyle yapı veya tesis sahibinin mülki
yetinle geçirilebilir. 

4753 ve 4486 sayılı kanunlara göre dağıtılan 
arazi, verimli olarak işlıetilememesi nedeni ile 
sahibi tarafından kendilisi ille aynı köyde veya 
Ibitişik köyde ikamet eden diğer bir şahsa ait 
arazi ile 26 Temmuz 1972 tarihinden önce 
trampa edilmiş ise ilgililerin bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
toprak ve tanım reformu bölgelerinde Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığına ve toprak 
tarım reformu bölgeleri dışında Köy İşleri Ba
kanlığına başvuıimaıTarı ve isteklerinin uygun: 
görülmesi halinde tapu sicilinde yeni duruma 
göre gerekli düzeltme yapılaiMlir. 

BAŞKAN — 211 nci maddeyi kaibul buyu
ran sayın milletvekilleri... Kaibul buyurmayan 
sayın millıetvekilleri... 211 nci madde kabul edil
miştir efendlim. 

212 nci maddeyi okutuyorum. 
Tarım arazisinin tarılm dışı amaçlara tah

sisi : 
Madde 212. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde, bu kanunun hükümlerine göre sa
hibine bırakılan veya dağıtılan araziınjin, tarım
sal işletme ile ilgili olan yapı ve tesisler hariç, 
tamamı veya bir kısmı tarım dışı amaçlarda 
kullanılamaz. Ancak, zorunluluk olan hailler
de on dönüme kadar olan arazi, ilgili bakan

lığın müracaatı ve Toprak ve Tarım Reformu 
•Müsteşarlığının izni ile, on dönümün üstündeki 
arazi ise ilgili bakanlığın müracaatı ve Toprak1 

ve Tarım Reformu Müsteşarlığının olumlu gö
rüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile tarıni 
dışı amaçlarda kullani'lıabilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışın
da köy, kasaba ve şehirlerin kurulması ve ge
liştirilmesi, endüstri atanılan, maden, taş, 
kum, tuğla ocakları, hava alanları, turistik1 

yerler, sportif alanlar ve millî savunma ihtiyaç
ları için lüzumlu oilan arazi tarıma elverişli ol-
imayantardan ayrılır. Bu gibi ihtiyaçların kar-
şılanımasında tarım arazisinden faydalanmak 
zorunluluğu hâsıl olduğu takdirde, on dönüme: 
kadar olan arazi ilgili bakanlığın müracaatı ve 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının izimi 
ile, on dönümün üstündeki arazi ise ilgili ba-
ka.nliğin müracaatı ve Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının olumlu .görüşü, alınarak 
Bakanlar Kurulu kararı ile tarım dışı amacılar
da kullanılabilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince, talepte bu
lunacak kuruluşlar, projelerini hazırlarken 
tarıma en az clverişilii olanı araznyi ön sırada 
tutarlar. 

BAŞKAN — 212 nci maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorııım. Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir efendim. 

Madde 213. — Bu kanun hükümlerinin uy
gulanması sırasında, uygulama alanı sınırın
da veya içinde tespit ve tahdidi yapılmamış or
man varsa, 6831 sayılı Orman Kanununa göre 
orman sınırı öncelikle tayin ve tespit edilir. 

BAŞKAN — 213 neti maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir efendim. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde ta
pulama uyuşmazlıklarının incelenmesi : 

Madde 214. — Toprak ve tarım reformu 
(bölgelerinde veya arazj toplulaştırma alanla
rında tapulamadan doğan uyuşmazlıklar tapu
lama komisyonları ve tapulaan'a mahkemelerince 
öncelikle çözülür. Tapulama hâkimliğince ve
rilen kararların temyiz edilmesi halinde bu ka
rarlar Yıargıtayca öncelikte incelenir. 

Uyuşmazlıklar toprak ve tarım reformunun! 
veya toplulaştırmanın uygulanması için yapıl
ması öngörülen proje ve plânların yapıldığı za-
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mana kadar çözüme bağlanamadığı takdirde, 
proje ve plânlar tapulama tespitleri esas alı
narak hazırlanır. Proje ve plânın uygulanma
sından sonra çözüıme bağlanan uyuşmazlıklar 
sonunda haklı çıkıldığı takdirde, davaya konu 
taşınmaz mal varsa haklı olana aynen verilir. 
Ancak, plân ve projeye laykın düşen hallerde 
alacak bedele dönüşür. 

BAŞKAN — 214 ncü maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Taşınmaz mallara görevlilerin girmesi : 
Madde 217. — Bu kanunum uygulanmasında; 

tespit, tahsıis, tahliye, proje uygulaması ve 
açılmış olan davalarla ilgili olarak, görevliler, 
ellerinde o yerin en büyük idare amirince ve
rilmiş belgeler ve yanlarında belediye meclisi 
veya köy ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya 
bu heyetler tarafından tevkil edilecek bir kişi 
bulunmak şartiyle taşınmaz mallara gündüzleri 
girebilirler. Karşı koyma halinde güvenlik 
kuvvetlerinim yardımı istenir. 

BAŞKAN — 217 nci maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bilirşikiler ile komisyon başkanı ve üyele
rinin yemini: 

Madde 218. — Bu kanuna göre kurulacak 
komisyonların başkan ve üyelerine ve bilirki
şilere, görevlerine başlamadan önce, görevli 
mahkeme hâkimi veya bulunmadığı takdirde o 
yer asliye hukuk mahkemesi hâkimi tarafın
dan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gere
ğince, verilen görevi doğru ve kanunlara uy
gun biçimde yerine getireceklerine dair yemin 
ettirilir ve durum tutanakla belgelendirilir. Tu
tanağın bir örneği, saklanmak üzere, mahke-
ımeoe Topralk ve Tarım Reformu Müsteşarlığına 
gönderilir. 

BAŞKAN — 218 nci maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Vergi, harç ve resimden muaflık : 
Madde 219. — Bu kanun hükümlerinin uy

gulanması dolayısiyle yapılacak başvurmalar, 
verilecek dilekçe ve bildirimler, düzenlenecek 
yüklenme senetleri, tasarruf belgeleri, kira ve 
ortakçılık sözleşmeleri ve benzeri her türlü kâ
ğıtlar ve resmî mercilerce veya noterlikleree 

yapılacak işlemler bütün vergi, harç ve resim
lerden muaftır. 179 ncu madde hükmü sak
lıdır. 

BAŞKAN — 219 ncu maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir efendim. 

Gümrük muaflığı ; 
Madde 220. — Bu kanunum uygulanması 

ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlardan ve 
yabancı devletlerden bağış veya yardım yolu 
ile gönderilen veya toprak ve tarım reformu 
projeleri için ithal edilecek her çeşit araç ve 
gereçlerin yurda sokulması her türlü vergi, 
hare ve resimlerden muaftır. 

BAŞKAN — 220 nci maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tebligat 
Madde 221. — Bu kanun gereğince yapıla

cak tebligatta 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

Mahkemelerim veya diğer organların yet
kili memurları tarafından, özel kişilerle tüzel 
kişilerin tebellûğa yetkili kimselerine, kimliiik-
leri tespit ve tevsik olunarak yapılan telbligat 
gleçerlidir. Yapılacak tebligat hiçbir ücrete ta
bi değildir. 

BAŞKAN — 221 nci .maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı 
işlerinin devredilmesi : 

Maadde 222. — Toprak ve Tarım Reformu 
Bölge Örgütünün kaldırılması halinde, örgü
tün bölgedeki tarımsal »gelişme hizmetleriyle 
ilgili görevleri, bu bölgedeki Tarım Bakanlı
ğının örgütü ve bu kamun uyarınca yerine ge
tirilmesi gerekli diğer görevleri ilgili Bakan
lıkların örgütleri yapar ve kalan işleri yürü
tür. 

BAŞKAN — 222 nci maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir efendim. 

Toprak ve Tarım Reformu Fonuna aktar
ma : 

Madde 223. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun 47 ve 48 nci maddelerin
de gözü geçen fon bakiyesi ile fomun alacak ve 
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borçları bütün hak ve vecibeleriyle Toprak ve 
Tarım Reformu Fonuna geçer. 

İBAŞKAN — 223 ncü maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

- Kiraclık ve ortakçılık hükümlerine aykırı 
davranma : 

Madde 226. — Bu kanunun 125 nci madde
cine aykırı davranan arazi sahipleri, fiilleri 
Türk Oeza Kanunumda daha ağır bir cezayı 
istilzam etmediği takdirde, beşyüz liradan 
ilkilbinbeşyüz liraya kadar ağır para cezasına 
çarptırılır!] ar. 

BAŞKAN — 226 ncı maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Mera, yaylak ve kışlak hükümlerine aykırı 
davranma : 

Madde 227. — Mera, yaylak ve kışlağın tes
pit ve tahsisi işlemlerini engelleyen veya sınır 
işaretlerini bozan veya yerini değiştiren veya 
bu yerlerin tamamını veya bir kısmını .eken ve
ya süren veya işgal eden veya bu kanunda gös
terilen usullere aykırı olarak hakkı olmadığı 
halde veya hakkından çok hayvan sokan Türk 
öeza Kanununun 513 ncü maddesinde yazılı ee-
fea ile cezalandırılır. 

Yuikardaıki fıkrada açıklanan fiiller cebir ve 
şiddet veya tehdit ile veya içlerinden birisi 
silâhlı olan bir'kaç kişi veya silâhlı olmasa bi
le on kişiden çoik kişi tarafımdan icra olunmuş 
ilse, fail bir yıldan beş yıla kadar hapdls ve bin. 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına 
çarptırılır. 

Mera, yaylak ve 'kışlaklarla ilgili yararlan
ana, " koruma ve ıslah hükümlerine aykırı dav
rananlar bir aya kadar hapis veya beşyüz li
radan iikibilnibeşyüz liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

Ayrıca yukardaki fıkralarda belirtilen fiil
iler dolayıısiyl'e sebebolunan hasar ve zararın 
tazminine hükmolunur. 

Mera, yaylak ve kışlak korucularının görev
leri dolayısiyle dişledikleri suçlara, Türk Ceza 
Kanununun memurlar hakkındaki hükümleri 
uygulanır. Bunların, ifa ettikleri görevlerin-
Iden dolayı kendilerine karşı işleneni suçlar, me
murlar aleyhine işlenmiş sayılır. 
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BAŞKAN — 227 nci maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sınır belirtmede veya korumada ihmal : 
Madde 228. — Bu kanunun 215 nci madde

sinde belirtileni süre içinde ve şekilde arazileri
nin sınırlarını belirtımeyen veya sınır işaretle
rinin sürekliliğini sağlamakta ihmal gösteren
ler beşyüz liradan ikibinbeşyüz liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 228 nci maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

ONYEDİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 
Yönetm elikler: 
Madde 229. — Aksi belirtilmeyen hallerde, 

bu kanunda öngörülen yömıeitmeliklerin, kanu
nun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bir 
yıl içinde çıkarılması gereklidir. 

BAŞKAN — 229 ncu maddeyi sayın üyele
rin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri tip 
anasözleşm eleri : 

Madde 230. — Topria'k ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri tip anasözl eşmeleri bu kanunun. 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay için
de çıkarılır. 

BAŞKAN — 230 ncu maddeyi kabul eden 
ıs ayın milletvekilli eri... Kabul etmeyen sayın 
milletvekilleri... 230 ncu madde kabul edilllmiş-
tir efendim. 

231 nci maddeyi okutuyorum. 
Kiracılık ve ortakçılık: hükümlerinin uygUr 

lanması : 
Madde 231. — Bu kanunun kiracılık ve or-

taikçılıkla ilgili hükümleri toprak ve tarım re
formu bölgeleri dışında bu kanunum yürürlüğe 
girmesinden iki yıl sonra başlamak ve ilk hasat 
dönemi sonu gözönümde bulundurulmak sure
tiyle uygulanır. 

Ortakçılık ve kiracılıkla ilgili tip sözleşmele
rin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde hazırlanması zoruludur. 

BAŞKAN — 231 nci maddeyi) kabul eden 
sayın milletvekilleri.. Kaibul etmeyen sayın 
milletvekillieri... 231 nci madde kabul edilmiş
tir efendim. 
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232 nci maddeyi okutuyorum. 
Mera, yaylak ve kışlak hükümlerinin uygu

lanması : 
Madde 232. — Mera, yaylak ve kışlaklarla 

ilgili hükümler • bu kanun uyarınca mera, yay
lak ve kışlak tespiti yapılan köy ve beldelerde 
uygulanır. 

BAŞKAN — 232 nci maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri... Kabul etmeyen sayın 
'milletvekilleri... 232 nci madde kabul edilmiş
tir efendim. 

233 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kamulaştırmada ve bedele dönüşen diğer 

halklarda ödeme şekli : 
Madde 233. — Bu kânun uyarınca yapıla

cak her türlü kamulaştırmalarda ve bedele dö
nüşen diğer haklarda karşılıklar, 40, 41 ve 42 
nci maddelere göre ödenir. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun uygulanmasından doğup kesinleşen 
mahkeme ilâmlarına dayalı borçlar da bu ka
nunun 40, 41 ve 42 nci maddelerine göre öde
nir. 

BAŞKAN — 233 ncü maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri... Kabul etmeyen sayın 
ımillet vekilleri... 233 ncü -mıadde kabul edilmiş
tir efendim. 

234 ncü maddeyi okutuyorum. 
Toprak ve iskân işleri ile ilgili hükümler: 
Madde 234. — Reform bölgesi içinde ve dı

şında : 
4753 sayılı Kanunun uygulanması sırasında 

18 No. lu dağıtım cetvellerine göre 24 . 5 . 1971 
tarihinden önce ilgili valilikçe onaylanmış da
ğıtım işleriyle evvelce yapılmış dağıtı/milarm Da
nıştay, mahkeme ve idarî kararlar gereğince tsa-
hih ve ıslah işlemleri, 

Reform bölgesi dışında : 
a) Bu kanunun 11 nci bölümündeki esas

lar dâhilinde mera, yaylak ve kışlakların tahdit 
ve tahsisi ve tahsis amacının değiştirilmesi, 

b) Toprak ve Tarım Reformu Fonu im-
'kânilıarı ölçüsünde ve Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının izni ile 4753 sayılı Kanun 
ve eklerine göre evvelce topraiklandırılan aile
lerin bu kanunum 201 nci maddesiyle kurulan 
Toprak ve Tanım Reformu Fonundan kredilen-
mesi, 

c) 211 nc| maddenin üçüncü ve dördüncü 
fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydı ile, 4753 
sayılı Kanun ve eklerine göre evvelce toprak
landırılan ailelerden arazisini, topraklandırma 
tarihindeki mer'i hükümlere uygun bir şekilde 
işlemeyenlerin arazıisinn ger alınıması, 

d) Bu kanunun 23 ncü maddesi gereğince 
kiraya verilecek Hazine arazisi genişliğinin ve 
kiralayacak topraksız ve yeter toprağı olmayan 
çiftçilerin tespiti, 

e) 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu kanu
nun ek ve tadilleri gereğince göçmem, 'göçebe» 
ve naklen yerleştirilenlerin iskânı, ekomomlik 
ve sosyal ve güvenlik nedenleri ile yerleri ka
mulaştırılanların iskânı, köysel alanda iç is
kânın düzenlenmesi ve köy gelişme merkezleri
nin kurulması tarımdaki fazla nüfusun ilgili 
kuruluşlarla müştereken hazırlanacak projelere 
göre diğer sektörlere iskânı, 

İle ilgili hizmetler Toprak ve İskân İşleri 
Cfenel Müdürlüğünce yürütülür. 

BAŞKAN — 234 ncü maddeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANYEKİLİ SA
BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan bu 234 ncü maddeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — 234 ncü maddeyi Sayın Komis- -
yon geri istemektedir. Bu hususu Genel Kuru
lun'oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 234 ncü madde 
Komisyona geri verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri 236 ve 237 nci madde 
yürürlük maddeleridir. Bunlar, elbetteki Ko
misyona geri verilmiş olan maddeler müzakere 
edilip görüşüldükten sonra oylanacak olan 
maddelerdir. Böylece, Sayın Komisyon ilgili 
maddeleri, üzerinde önerge olan ilgili madde
leri hazırlaymcaya kadar bu kaınoın bekleye
cek, hazırladığı andan itibaren tekrar Genel 
Kurulun müzakeresine sunulacaktır efendim. 

Sayın Komisyon şu anda hazır mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANYEKİLİ SA

BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Değil Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde konuyu burada kesi
yoruz. 

2. — İzmir Mületvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 193 sa
yılı Gelir. Vergisi Kanununun 104 ncü maddesi-
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nin son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporla
rı, (2/745) (S. Sayısı : 883) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
ıSıra Sayılı 883 olası Gelir Vergisi Kanunu

nun 10,4 ncü maddesilnıe bir fıibra efelenmesine 
dair kanun teklifinin, işçi ve memurun içinde 
bulunduğu zor durumları nazarı itibara alına
rak, gündemdeki bütün işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini saygı ile arz 
iöderim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başikanvekili 

Niğde 
Naci Çerezci 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etm<eyenler... Kabul edil-
(mıişıtir efendim. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerini alsın. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Söz İstiyorum 

efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Raporun 
idkuıtulması hakkında bir istek var mıdır? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Okunsun 
efendim. 

BAKSAN — Sayın Nuıft Eroğan raporun 
(okunmasını istediler, usule göre raporu okutu
yoruz. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Efendim tümü üzerinde söz is
teyen Sayın Hüsnü Özkan var; grup adına mı Sa
yın Özkan, yoksa şahsınız adına mı söz istiyorsu
nuz? 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Grup adına Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Peki; buyurunuz Sayın Hüsnü 
Özkan. 

C. G. P. GRUBU ADINA HÜSNÜ ÖZKAN 
(Hatay) —• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuza gelen kanun teklifimiz, yüce tas
viplerinize mazhar olduğu takdirde, büyük bir 
haksızlığı önleyecektir. Öyle bir haksızlık ki, 
günlük mesaisinin dışında, ailesini geçindirmek 

(1) 883 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

I için mesai gücünün üzerinde, fazla mesai yapan 
bu gibi insanlar, ailesini geçindirmek için sarfet-
tikleri bu gücün karşılığını almak şöyle dursun, 
eğer bunlar tek bordroda hesap edilirse, o mesai
den alacakları paradan başka normal ücretlerin
den de bir şey eklemek zorundadırlar bugün. Şöy-

I leki; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 

maddesinin son fıkrası aynen şöyle der : 

«Aynı işveren tarafından, her ne nam ile 
olursa olsun, başka başka hizmetlerin karşılığı
nı teşkil etmeksizin yapılan ödemeler, muhtelif 
ücret ödemesi sayılmaz.» 

Bu ifade, tatbikatta bâzı haksızlıklara (arz 
edeceğim şekilde) sebep olmaktadır. 

Misal; aylık ücreti 2450 lira ve emeklilik inti
bakı 1650 lira olan evli çocuksuz bir şahıs, nor
mal mesaisinin dışında 1 saat çalışırsa, eline faz
la mesai olarak 1 saatin karşılığı 13 lira geçmesi 
lâzımdır. Bu 13 lira gelir vergisinde kaybolduğu 
gibi, üstelik normal ücretinden de bu 13 liranın 
üzerine 460 kuruş gibi anaparasından bir para 
eklemek zorundadır vergi tahakkukunda. Yani, 
aylık ücreti 2450 lira ve emeklilik intibakı 1610 
lira olan bir kimse 1 saat fazla mesai yapsa, 13 
liradan, 104 ncü maddenin son fıkrasına göre arz 
ettiğim tatbikat yapılırsa, (bunun aylık ücretin
den kesilen vergi tenzil edildiği takdirde) 17,50 

I TL. bir vergi fazlası ödemesi lâzım. 1 saatin kar
şılığı alacağı 13 lira fazla mesaiye karşı, (vergi 
birleştirildiği takdirde) ödeyeceği fazla vergi 
17,50 TL.'dır. Yani, 1 saatlik mesaisi bir tarafa 
gittiği gibi, üstelik kendi anaparasından da 460 
kuruş gibi bir parayı bu vergi tahakkukunun üze
rine eklemek zorundadır. 

Bu suretle, fazla mesai yapan ve vermesi lâ-
I zım gelen mesainin üzerinde mesai vererek, ya

şantısını biraz daha iyiye götürmek, aile efradı
nı biraz daha iyi geçindirmek gayretinde bulu
nan bir kişi, bu tatbikat sonucu buna muvaffak 
olamadığı gibi, eline geçen paradan da, alacağı 1 
saatlik mesai fazlasının üzerine 460 kuruş gibi 
bir para eklemek zorundadır vergi için. 

Yüce Meclisten istirhamımız, 104 ncü mad
denin son fıkrası olan; «Aynı işveren tarafından, 
her ne nam ile olursa olsun, başka başka hizmet
lerin karşılığını teşkil etmeksizin yapılan ödeme
ler, muhtelif ücret ödemesi sayılmaz.» fıkrasının 

J tasviplerinizle buradan kaldırılmasıdır. 
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Bu kaldırılma, emeklerinin karşılığı ve fazla 
emeklerinin karşılığı, yaşantısını ve aile efradının 
yaşantısını biraz daha iyiye götürmek imkânını 
bu kişilere sağlayacaktır. Bu, onların bu gayret
lerine biraz daha gayret katarak, yaşantıların
da bir nebze olsun onların eline fazla bir ücre
tin geçmesi babında arkadaşımızla birlikte yaptı
ğımız bir tekliften ibarettir. 

Yüce Meclisin, bu haklı isteğimize, bugüne ka
dar mağdur olan insanların mağduriyetini önle
me babında, iltifat edeceğine emin olarak teşek
kürlerimi arz ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Bur-
hanettin Asutay, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA BURHANETTtN 
ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
madesi, muhtelif tarihlerde değiştirilmiştir. Bu 
kanun, 26 . 6 .1964 tarihinde, ayrı ayrı işler gö
ren kimseleri vergi dışında bırakırken, fazla me
sai suretiyle ücret alan arkadaşlarımızın sırtına 
büyük bir yük yüklemek maksadına dayalı; aynı 
işveren tarafından, her ne nam ile olursa olsun, 
başka başka hizmetlerin karşılığını teşkil eden 
emeklerinin birleştirilmesini öngörmüş. 

Bu kanun tüm çalışanlara tatbik edilirken, 
muhtelif işlerde çalışan kişilerin haksızlığa uğra
dığını tespit eden milletvekili arkadaşlarımız, bu 
kanuna bir (b) fıkrası eklenmesini önermişler. 
Ekledikleri (b) fıkrasiyle, «muhtelif ücret öde
melerindeki vergi cetvelleri, her ödeme ayrı ayrı 
gözönünde tutularak uygulanır» demiş ve ayrı ay
rı işlerden ücret alan arkadaşların mağduriyetini 
önlemişlerdir. 

Uzun yıllar, işçi, memur, öğretmen ve tüm 
fazla çalışan arkadaşların sırtına yük olan bu 
meselenin düzeltilmesi için gayret sarfetmiş olma
ma rağmen, yüce Meclise arz etmek istiyorum ki, 
Meclisten çıkmaz endişesiyle bir kanun teklifinde 
bulunmamıştım. Ama, yüce Meclisimiz, Anayasa
mızın angaryanın yasak olduğuna dair hükmünü 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısın
da değerlendirmiş ve böylece 11 Şubat 1973 tarih
li Resmî Gazetede neşredilen 1654 sayılı Kanunla 
angaryayı yasak etmiştir. Bendeniz bunu görün
ce, yüce Meclise bir teklif vererek; açıkça fazla 
mesai erbabının sırtına yüklenen bu yükün kaldı-
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rılması hususunu öngördüm ve arkadaşımızla bir
likte böyle bir kanun teklifi yaptık. 

Değerli milletvekilleri, 1402 sayılı Kanunun 26 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesini derpiş eden 
1654 sayılı Kanun ne diyordu? Kamu sektöründe 
çalışan bütün personel belli bir çalışma statüsü
ne tabi tutularak görev ifa ederlerken, Sıkıyö
netim komutanlıklarında görev alan personelin 
mesai saatleri haricinde fazla olarak çalıştırılma
sı Anayasamızın eşitlik prensiplerini zedelemek
tedir, diyor ve bunun için de, bu hizmeti gören
lere 38 ilâ 40 liradan başlamak suretiyle bir faz
la mesai ücreti ödenmesini öngörüyordu. 

Kanun, yüce Meclisimizde müzakere edildi. 
193 sayılı Kanunun getirdiği bu adaletsiz hük
mün, bu kanundan istifade edenlerin sırtına yük
lenmemesi için kanuna şöyle bir hüküm getirdik; 
Bu ödemeler Damga Resmî dışında herhangi bir 
vergiye tabi değildir. 

Demek, 1654 sayılı Kanunun kapsamında olan 
kişilere 40 liradan 18 liraya kadar para ödeye
ceğiz; ama ödediğimiz bu para Damga Vergisi 
Kanunundan başka bir vergiye muhatap olma
yacak. 

Şimdi değerli milletvekilleri, bizim getirdiği
miz kanun teklifi, Kanunun 104 ncü maddesi son 
fıkrasının metinden çıkartılmasını derpiş etmek
tedir. Bu kanun teklifi Maliye Komisyonunda ay
nen kabul edildi, Bütçe ve Plân Komisyonuna 
geldi. Buradan uzun zaman geçirmek mümkün 
olmadı ve Komisyon bunu daha da olumlu bir 
hale getirdi. Komisyonun değiştirisine tamamen 
iştirak ediyor ve diyoruz ki, büyük isabet vardır. 
Çünkü, eğer bu metin ilk teklif ettiğimiz gibi çık-
jaydı, yüksek maaş alan birçok kişi yan ödeme ve 
fazla mesaiyi dahi ortaya koyarak büyük paraları 
parçalayacaklar ve böylece kendilerini vergi yü
künden kurtaracaklardı. 

Bu değiştirge yerinde ve isabetlidir. Ancak, 
Komisyon kanun teklifinin 2 nci fıkrasında bir 
değişiklik getirdi. Denildi ki; «Muhtelif ücret 
ödemelerinde uygulanacak gelir vergisi nispeti 
% 25'ten aşağı olamaz...» Yani getirdikleri hü
küm, ödenecek verginin % 25'ten aşağı olmaması
nı sağlıyor. 

Bu ne demektir sayın milletvekilleri? Yapıla
cak fazla mesaiden elde edilecek miktarın 1/4'ü-
nü vergi olarak ödeyeceğiz. Yalnız bununla mı 
kalmıyor? Hayır. Ben, şunu da Heyeti Umumiye-
ye arz etmek istiyorum: Şimdi bir işçi düşünü-
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nüz; fazla mesaisinden - bu % 25'ten gayri - % 6 
ihtiyarlık primi ödeyecek, % 4 hastalık primi öde
yecek. Yani % 10. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Ku
rumuna da bir prim ödemek zorunda. % 25; bu
na % 10'u da eklerseniz yekûn % 35 olur. Yani, 
şöyle ki; işçiye vereceği mesai ücretinin üçte bi
rinden fazla bir miktarını vergi olarak alıyor. 
Bunda bir adalet yok. 

Her mesai karşılığı bir vergiye tabidir. Aylık 
ücret olsun, günlük götürü çalışma olsun, mesai
nin karşısında bir ücret aldığımız zaman bugün
kü vergi prensibini onlara uyguluyoruz. Geçim 
indirimlerinden sonra geriye kalan miktarı, % 15' 
ten başlamak suretiyle, % 10 - 17'e kadar kendi
lerinden kesiyoruz. Bu, fazla mesailerde de aynı 
hükme tabi olmalıdır. Fazla mesai yaptığımız za
man kanunun prosedürü ne ise, vergi nispeti ne 
ise bunda da uygulanmalıdır. Fazla çalıştıracak
sınız, ondan sonra da, elde ettiği miktarın % 35' 
ini kendisinden alacaksınız... 

Onun için sayın milletvekilleri, bir önerimiz 
var, iltifatlarınızı istirham ediyoruz. Kanun met
ninden ikinci paragrafın; yani, «Muhtelif ücret 
ödemelerinde uygulanacak Gelir Vergisi nispeti 
% 25t'en aşağı olamaz. İstihkak sahipleri, bu öde
melerin asıl ücretleriyle birleştirilerek vergilendi
rilmesini isteyebilir.» fıkrasının metinden çıkarıl
masını öneriyoruz. O zaman adaletli bir vergi sis
temi olacaktır. O zaman 193 sayılı Kanunun 104 
ncü maddesinin (b). fıkrasında; «...Muhtelif üc
ret ödemelerinde; vergi cetvelleri her ödeme ay
rı ayrı gözönünde tutularak uygulanır...» hükmü 
ile getirilen sistem, fazla mesaide de uygulana
caktır. Memurda uygulanacaktır, işçide uygulana
caktır, öğretmende uygulanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimizde vazife gö
ren bir müstahdem günde bir saat fazla mesai 
yapsa, ayda kendi kesesinden 230 kuruş fazla pa
ra ödemektedir. Anayasanın yasak ettiği bir hük
mü bu kanundan çıkarmamız lâzım. Bunun için 
bir önerge takdim ediyorum, önergeye iltifat ede
rek, vergi sisteminde esas olan prosedür, şart ve 
kayıtların fazla mesailerde de uygulanmasını sağ
layacaksınız, sağlamalısınız. O zaman bu kanun
lar tam adaletli bir hüküm getirmiş oılacaksıniiz. 

Teşekkür ederim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın 

Asutay. 

Grup adına konuşmak isteyen bir sözcü daha 
var, Sayın Tosyalı; biliyorsunuz önce C. G. P. 
Grubu adına Sayın Hüsnü Özkan görüştüler, ar
kadan Adalet Partisi Grubu adına Sayın Asutay, 
şimdi de D. P. Grup sözcüsü vardır; bilâhare 
söz sizindir efendim. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Nuri 
Eroğan, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) —• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1950 yılında kabul edilmiş olan Gelir Vergi
si Kanunu, muhtelif değişikliklere uğramıştır. Bu 
değişikliklerinden pek azı Hükümet tarafından 
getirilmiş ve elbetteki, tamamı geliri azaltacağı 
yerde, geliri çoğaltacak mahiyette olmuştur ve el
betteki mükelefin zararına olmuştur. Pek azı ise 
miletvekilleri tarafından teklif olarak getirilmiş
tir ve bunlar da mükellefin lehine olan hüküm
lerdir. Bunu tabiî görürüz. Hazine, hiç bir zaman 
kazancını, gelirini azaltmak istemez. Milletvekille
ri de şahsî çalışmaları ile vatandaşların mağdu
riyetlerini önlemeye gayret ederler. 

Hiç şüphesiz Gelir Vergisi Kanununda pek 
çok aksaklıklar vardır ve bunlar zamanla düzel
tilmektedir. Bugün bile kanuna bir göz attığımız
da; gayet basit bir misâl vermek suretiyle izah 
etmek istiyorum; gülünç durumda bulunan bir 
hüküm her nedense Hükümetin dikkatini çekme
miştir. Bizlerin dikkatini çektiğine göre bunu dü
zeltme zorunluğu ile karşı karşıya kalmış bulu
nuyoruz. 

O hüküm nedir? Asgarî geçim indirimi. Bu
gün bir şahsı, (geçinmesindeki. asgarî ücreti, en 
basit bir vatandaş olarak hesaba alsak dahi) 3 
lira, 5 lira gibi bir rakamla geçindirmek müm
kün değildir; sakal traşma bu ücret veriliyor. 
Günlük geçim asgarisi olarak bu miktarı kabul 
etmek, biraz ağır bir hüküm olsa gerektir. 

Konuşmamın başında, Hazinenin gelirini azal
tacak bir hükmün Hükümet tarafından getirilme
mesini tabiî karşıladığımı söylemiştim. Bunu böy
le görmek zaruretindeyiz; çünkü, Maliye Bakan
lığında hâkim unsur Gelirler Umum Müdürlüğü
dür. Ne yapıp yapıp Devlet giderlerini karşıla
mak için gayret sarfedecek ve bu Umum Müdür
lük Hazinenin gelirini artıracaktır. Ama burada 
vatandaşın durumunu tespit etmek, ona yardımcı 
olmak zaruretini de görmek lâzım gelir. 

Asgarî geçim indirimi yanında, 1970 yılında 
kabul edilmiş kanunlar (hepsi de bütçeye yakın 
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bir devrede gelmiştir) hep vergi nispetini artır
mak, yahut yeni vergi koyma hedefini istihdaf 
etmiştir. 

(İçtirilen kanun teklifi son derece yerindedir, 
Demokratik Parti Grubu olarak bunu büyük 
memnuniyet ve takdirle karşılıyoruz. 

Bunun Hükümet tarafından getirilmesinin ka
bil olamayacağını söylemiştim. Sayın Asutay'm 
biraz evvel söylediği gibi; Bütçe Plân Komisyo
nu getirdiği ek fıkradaki «Muhtelif ücret öde
melerinde uygulanacak gelir vergisi nispeti % 25 
ten aşağı olamaz» hükmü, yine Bütçe Plân Ko
misyonunun, Hazinenin gelirini himaye komisyo
nu olarak kendisini görmekte olduğundan doğsa 
gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada söz konusu 
olanların başında fazla mesai gelmektedir. Fazla 
mesai nedir? Çalışması lâzım gelen saatten fazla 
çalışana verilen ücret demektir. Buna neden kat
lanır bu personel? Geçim sıkıntısı çeker de ondan. 
E e., insaf edin; «Bu vergi miktarı yine % 25' 
ten aşağı olamaz» denmekle eline geçecek para
nın asgarinin asgarisine düşürülmesi sağlanmış 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gelirlerin birleştiril
mesi suretiyle verginin ödenmesi hususunda bir 
acaip misâl verip sözlerimi bitireceğim. 

1972 malî yılı içinde milletvekilleri 50 kü
sur bin lira vergi ödemişlerdir. Bunlar beyanna
me vermeyenlerdir; beyanname veren bir millet
vekili 1 kuruş gelir akydetti ise, hattâ hiç gelir 
kaydetmediyse dahi sadece beyanname vermenin 
cezası olarak 6 küsur bin lira fazla vergi ver
mekle karşı karşıyadır. Bunu hiç kimsenin tetkik 
ettiğini zannetmiyorum. 

İsteriz ki, Maliye Bakanlığı, Hazinenin geliri
ni artırma yolunda, vergi kaçakçılığını önlemek 
suretiyle bir adım atsın, başarı sağlasın; vatanda
şın çektiği geçim sıkıntısına sebep olmasın, yar
dımcı olmasın, bilâkis onu korusun. Gelirler 
Umum Müdürlüğünden böyle bir faaliyeti ümit 
ediyor ve bu teklifi getirmiş olan arkadaşları teb
rik ederek, başarılar diliyoruz ve bu % 25'in, 
% 15 veya % 20ye indirilmesi hususunda verile
cek önergeleri de destekliyeceğimizi arz ediyor, 
yüce Meclisi saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ero-
ğan. 

Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
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I HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Grup sözcümüzün sözlerine genel olarak işti
rak ediyor ve şu ilâveleri yapmak istiyorum : 

Fazla mesai ücreti neden verilir? İlk önce 
bunun üzerinde durmak lâzımdır. Bu ödeme ya 
yan ödeme şeklinde veya fazla mesai şeklinde 
yapılmaktadır. Yan ödeme şeklinde verilenler, 
müterakim sistem esasına göre vergilendirildiği 
için, bugün Türkiye'de teknik personel, sağlık 
personeli küsmüştür ve bu nedenle de yol hiz
metleri, YSE hizmetleri hakkıyla yapılamamakta
dır; sağlık personelinin yapması gereken hizmet
ler hakkıyla yapılamamaktadır. Yan ödemeler, 
maaşla müterakim bir sistem içinde düşünüldü
ğünden dolayı milyarlar zayi etmekteyiz. 

Arkadaşlarımız, fazla mesainin, maaşla müte
rakim sistem içinde hesaplanmamasını teklif et
mişler; kendilerine teşekkür ederim. Biz fazla 
mesaiyi, devletin hizmetleri görülsün diye yaptı
rırız. Devlet hizmeti görenin fazla mesaisini % 
25 üzerinden vergilendirdiğimizde; bana dört sa-
sat fazla mesai yapacaksın, ama bir saatini de be
dava der gibi bir durum hâsıl olacaktır. Bu doğ
ru değildir arkadaşlarım. 

Ben bir taraftan devletimizin gelir sağlama
sını isterken, bir taraftan da devlet hizmetinin 

I doğru dürüst yürümesini isteyenlerdenim. Bu se
beple muhterem arkadaşlarım, biz 2 nci fıkrayı 
tamamiyle kaldıralım ve fazla mesai yapanlar faz
la mesai karşılığını tam alsınlar. Böyle olunca 
da 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun umumî 
hükümleri uygulanacaktır (ki Sayın Asutay da 
bu şekilde teklifle bulunmuşlardır ve ben de bu 
teklife' aynen iştirak ediyorum) ve en doğrusu
nun bu olduğu kanısındayım. Burada, «fazla me
sai ücretlerinden kesilecek vergi miktarı % 25 
daha aşağı olamaz» deniliyor. Bu miktar % 25' 
ten de fazla olabilecek demek ki, bu miktara hiç 
olmazsa, «% 10'dan aşağı olamaz» diyelim. Bunu 
ya tamamiyle kaldıralım veya «% 10'dan fazla 
olamaz» diyelim. 

Bu hususu belirtmek için söz aldım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın 
Tosyalı. 

Sayın Hasan Türkay, buyurunuz efendim. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş-

J kan, muliterem arkadaşlarım; 
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Evvelâ, bariz bir haksızlığı ortadan kaldır
mak için bu teklifi yapan arkadaşlarıma teşek
kür ederim. 

Teklifte «..kanunlarına ve bunlara dayanıla
rak çıkarılan tüzük ve kararname ve yönetmelik
lere göre..» diyor. Hakikaten bugün işçiler ayrı 
bir mevzuata, memurlar ayrı bir mevzuata tâbi 
olarak çalışmakta olduklarından, değişik durum
lara göre tâyin edilen fazla mesailer iş yerlerin
de büyük huzursuzluklara sebep oluyor. 

Şöyle ki, meselâ 8 saatlik normal mesaisini 
bitirdikten sonra işveren, işçiye; «Benim şu işi
min bitmesi için 3 saat veya 1 saat fazla mesaiye 
kalman icabediyor.» diyor. İşçi de; «Ben 1 saat 
veya 3 saat fazla mesaiye kalacağım; ama bütün 
ücretleri tek bordro üzerinden ödediğiniz için, 
benim elime aslında 3 saatlik fazla mesainin kar
şılığı ancak bunun yarısı olarak geçecek. Ben 
bundan bir menfaat temin edemeyeceğim.» diyor. 
Onun için bu yüzden iş yerlerinde işverenlerle 
işçiler arasında muhtelif sürtüşmeler oluyor. 

Şimdi mevzuatımız, «İşçiler yılda 90 günü, 
günde 3 ve yılda 270 saati geçmemek şartıyla faz
la mesai yapabilir.» diyor. Yani kanun, işçileri 
yılda 270 s"aat fazla mesai yapmakla yükümlü kıl
mış; ama bâzı devlet teşekkülleri hükümetten mü
saade almak suretiyle yılın 365 günü de fazla me
sai yapmaktadırlar. Fazla mesaiye kalan işçi, 
«normal mesaimin üstünde olan bu enerjimin, bu 
fazla yorulmamın karşılığını tam alayım» istiyor. 
Almadığı için, değerlendirilmediği için (inanın) 
iş yerlerinde biz bu yüzden muhtelif sıkıntılara 
düşüyoruz. Teklif, kabul edildiği takdirde işçi ar
kadaşlarımıza, memur arkadaşlarımıza biraz da
ha iyi imkânlar sağlamasından başka, bundan 
daha mühim olan iş yerlerinde huzuru getirecek
tir. Teklif, huzurun teessüsü bakımından çok 
önemlidir. Bu teklifi getiren arkadaşlara bu yö
nüyle de bir kere daha teşekkür ederim. 

1 nci maddenin 2 nci fıkrası, «% 25'den aşa
ğı olamaz» diyor. Bâzı arkadaşların aklına belki, 
«Bu fıkranın kalkmasıyla fazla mesai yapan işçi 
veya memur hiç vergi ödemeyecek mi?» gibi so
ru gelebilir. % 15 normal vergisini verecek. Arka
daşımın dediği gibi, Emekli Sandığına ödediği 
primlerle, işçilerin de Sosyal Sigortalar Kurumu
na ödediği primlerle bu, zaten % 25'i yine bula
cak. O bakımdan bu fıkranın tamamen ortadan 
kalkması idealdir, idealimizdir. Bilmiyorum sayın 
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I Maliye Bakanımız ne diyecek? Mümkün değilse 
bile hiç olmazsa, % 25'den aşağı olamaz» dediği
ne göre bu, bâzı ücretlerde % 40 - 50'ye kadar 
çıkacak. Bir yerde tahdit edelim, bir yerde kıla
lım; hem bütçeye fazla bir külfet gelmesin, hem 
de fazla mesai yapan arkadaşlarımız, mesailerinin 
tam karşılığını alabilsin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın 

I Türkay. Tümü hakkında başka söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 

I Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Birinci 
I maddeyi okutuyorum. 

M3 sayılı (Mir Vergisi Kanununun. 104 ncü 
I maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hak-
I kında kanun teMifi 

I M adide 1. — löı3 sayılı Gelir Vergisi Kaıra-
I nunun 104 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki iki 
I fıkra eklenmiştir : 
I Kanunlarına ve bunlara dayanılarak çıkarı-
I lan tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun 
I bulunmak kaydıyle, fazla çalışma karşılığı yapı

lan ödemeler muhtelif ücret ödemesi sayılır. 
I Muhtelif ücret ödemelerinde uygulanacak Ge

lir Vergisi nispeti % 25'ten aşağı olamaz. İstih
kak sahipleri, bu ödemelerin asıl ücretleriyle bir-

I lcştirilerek vergilendirilmesini isteyebilir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I ym üye?.. Madde üzerinde söz isteyen yoksa öner-
I geleri okutacağım efendim?.. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 
I Başkan, ivedilik konusu oylandı mı?.. 

BAŞKAN — Başlangıçta oyladık efendim. 
I Madde üzerinde söz isteyen milletvekili yok. 
I Önergeleri okutuyorum efendim. Aykırılık sıra-
I sına göre okutacağım ve müzakere edilecektir. 
I Yüksek Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan kanan teklifinin 1 nci mad-
I deslnin 'teklifteki şekli ile kabul edilmesini arz 
I ederim. Hatay 
I Hüsnü Özkan 
I Sayın Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 
I' maddefehıin 2 nci paragrafının metinden çıkarıi-
I masını arz ve teklif ederim. 
I Saygılarımla. İzmir 
I Burhanet'tin Asutay 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 

maddesinin sonuna eklenmesi istenen 2 nci fıkra
nın madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

M. M. Yüksek Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 

maddesinin sonuna eklenmesi istenen 2 nci fıkra
daki % 25 ibaresinin % 10 olarak değiştirilmesini 
saygıyla arz ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci mad

desinin 2 nci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhıanettin Asutay 
Madde 1. 
Bent 2. Muhtelif ücret ödemelerinde uygu

lanacak gelir vergisi nispeti % 15'ten aşağı ola
maz. İstihkak rahipleri, bu ödemelerin asıl ücret
leriyle 'birleştirilerek vergilendirilmesini isteyebi
lin 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 193 'sayılı Gelir Vergisi Ka

nununun 104 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin, aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
Madde 1. 
Bent 2. «Muhtelif ücret ödemelerinde uygula

nacak gelir vergisi nispeti % 20'yi geçemez. İstih
kak sahipleri bu ödemelerin asıl ücretleriyle bir
leştirilerek vergilendirilmesini isteye bilir.» 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Önergem üze
rimde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeler aykırılık sırasına gö
re okunmuştur; fakat Hüsnü Özkan'ın önergesi 
en aykın önerge idi. Tekrar okutacağım, Hü
kümetin ve Komisyonun fikrini soracağız, ondan 
sonra önerge sahibine mücmelen söz vereceğim. 

(Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Önergeye katı
lıyor musunuzl. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 'Sayın Komisyon katılmıyor'•efen
dim. Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞ-LU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet de katılmıyor
lar. 

Sayın Hüsnü Özkan buyurunuz. Mücmelen, 
önergenizi izah edeceksiniz. 

HÜSNÜ "ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
'değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuza getirdiğimiz kanun teklifi, biraz 
önce «arz ettiğim gibi, memleketimizdeki büyük 
bir haksızlığı önleyecek bir tekliftir. Bu teklifin 
ayniyle kabulü gerek teknik eleman olarak, ge
rek işçi olarak, gerek memur olarak ve gerekse 
diğer sınıflara mensup olarak fazla mesai veren 
insanların mesai karşılığını, gelirine hakkıyle yan
sıtacak ve aile geçimini, yaşantısını biraz daha 
iyiye götürecektir. 

Şimdi, 193 sayılı Kanun, kesintiyi zaten % 15 
kabul ediyor. Biraz önce Sayın Asutay arkada
şımın da arz ettiği gibi, muhtelif kesintilerle be
raber (bunun kesintisi % 20'ye çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, hem fazla mesaiden ran
dıman almak isteriz, bu randımanın memleket 
ekonomisine katkıda bulunmasını ve hem ekono
minin, hem işin daha mükemmel olmasını isteriz; 
hem de bu emeği veren insanın verdiği emeğin 
karşılığını vermeme yolunda gideriz. 

Şimdi bakın, şu, «% 25'in altında olamaz» kay
dı kabul edild'ği takdirde ne olacaktır? Bir defa 
% 25 mutlaka kesilecektir, altında olamadığına 
göre; ama üstündeki kesinti nereye kadar gide
cektir; yüzde yüze kadar dayanacak mıdır? Bu
nun hududu belli değildir. 

Eemeğin, böyle bir çalışmanın karşılığında, 
teminatsız olarak eklenen şu fıkra ile bir randı
man almak mümkün değildir. 

Yüce Meclisimiz fazla mesaiye, Anayasa 
hükmü muvacehesinde daima hürmetkardır; 
daima kıymet verir ve takdir edre. Bütün ar
kadaşlarım da meseleyi bu açıdan almış; nor
mal mesai fazlası (sınıfı ne olursa olsun) her 
türlü emeği kıymetlendirecek, takdir edecek, 
değerlendirecek konuşmalar yapmışlardır. Ta-
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ıbiî, Maliye Bakanlığı Hükümet, olarak; bâzı 
külfetler yüklediği için teklife 'katılmamak is
teyebilirler ve haklı da olabilirler. Ama siz alın 
teri ile (memlekete) çalıştığı branşta katkıda 
'bulunan ve bu katkısı ile aile geçiminde biraz 
daha ferahlık yaratmak istemek arzusunu göze
ten bir insanın (zaten «% 25'den aşağı olamaz» 
kaydını koymak suretiyle) çalıştığının 1/4'ini 
elinden alın ve bunun üzerindeki hududu da 
tespit etmeyin; bu ne randıman verir, ne de 
(Ibugünkü hukuk devleti içinde) emeğinin kar
şılığı anlamına gelir. 

Bu bakımdan Yüce Meclisten istirham ediyo
rum, önergemi aynen kabul edin. Önergemi ka-
'bul edin ki, emek sahipleri fazla mesainin eme
ğini tam alsınlar ve aldıkları zaman da, hem 
kendileri.veçhem de aileleri, memlekete yaptık
ları hizmetin karşılığı olarak huzur duysunlar 
ve bu çalışmalarda teşvik kazansınlar. 

Hürmetlerimi sunar, sayın Başkana teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim sayın Özkan. 
ıSayın Hüsnü Özkan'ın önergesine sayın Ko

misyon ve sayın Hükümet katılmadılar. 
'Sayın Hüsnü Özkan'ın önergesini oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler.. KaJbul etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir, efendim. 

Aykırılık derecesine göre sırada sayın Bur-
hanettin Asutay ile sayın Hasan Tosyalı'nm ay
nı mealde önergeleri vardır, ikisini beraber oku
tuyorum1 : 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ile 
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm öner
geleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
MALİYE BAKANİ SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞ-LU (Zonguldak) — Saym Başkan, söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Saym Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Müzakereleri başından itibaren takip ede
mediğim için beni mâruz göreceğinizi ümit edi
yorum. Bâzı gerçekleri olduğu gibi Yüce Mecli
se sunmakta fayda mütalaa ediyorum. Gerçek
te durum şudur.; 

Birincisi; 1973 Bütçesi hazırlanırken (bu 
fazla mesailer dahil olmak üzere) ücretlerin 

J müterakki vergi sistemi içerisinde değerlendi
rildiği ve buna göre gelirlerin hesaplanarak 
bütçenin tanzim edildiği bir vakıa. 

İkincisi; Saym Asutay'la yaptığımız görüş
melerde ve şahsen tespit ettiğim hususlarda 
müşahede ediliyor ki, fazla mesaileri müterakki 
vergi sistemine tâbi tuttuğunuz zaman bir nok
ta geliyor, müterakki sistemdeki vergi dilim
leri bakımından o dilimlerden birisinin bir par
ça aşılması halinde fazla mesai yapan işçi veya 
memur bir arkadaşımız ödeyeceği vergi bakı
mından bâzı ahvalde, (ender de olsa) yapmış 
olduğu fazla mesainin 1, 2, 3, 4, 5 lira nispetin
de küçük bir kısmını kaybettiği gilbi, ayrıca 
kendi ücretinden de küçük de olsa bir nispeti 
ödeme durumunda kalıyor. 

Bu arkadaşlarımız geldiler, görüştük, bir 
teklif verdiler. Bu teklif üzerinde Maliye Ba
kanlığının yetkilileri ile arkadaşlarımız arasın
da görüşmeler oldu, bunları takip ettim. Yetki
li arkadaşlarımız geldiler, benden mütalaa sor
dular ve talimatımı aldılar. Ona göre, şimdi 
müzakeresini yapmış olduğunuz teklif komis
yondan bu şekilde çıktı. Çıkan şe'kli ile, fazla 
mesai yapan arkadaşlarımızın mağdur edilme
mesi ve emeklerinin karşılığının verilmesi için 
vergi nispetinin % 25 olarak tespiti uygun mü
talâa edildi. Bu uygun mütalâa edilişte (sayın 
Asutay dahil) Komisyondaki arkadaşlarımızla 
zannediyorum hemfikirdik ve metin de, benim 
yetkili arkadaşlarım tarafından hazırlanmak 
suretiyle kendilerine ta'kdim edilmiş ve ittifaka 
varılmak suretiyle Yüce Huzurlarınıza getiril
miştir. 

Bugün gördüğümüz manzara, bu anlaşmaya 
ve bidayetteki komisyon kararma rağmen ko
nu başka istikametlere getirilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, ben size arz edeyim: Sa
yın Özkanm, (ki o zaman komisyonda bulunmu
yorlardı, onu tespit etmeye meö'burum) veya ay
nı mahiyette olan saym Asutay'm teklifleri ka-
foul edilirse, 1972 yılı hesaplarına göre yapılan 
değerlendirmeye göre, Hazinenin gelir kaybı 
770 milyon lira tutacaktır. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Hepsi o ka
dar tutmaz. 

MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Dokümanları vardır. 
Gelirsiniz, bunları size takdim edebilirim sa-

I ym Yılmaz. 
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Arkadaşlarımız, bir hususta zannediyorum 
en az benim kadar hassastırlar: Biz, fazla mesai 
yapan arkadaşlarımızın mağdur edilmemesine 
(yüzde yüz) arkadaşlarımız kadar itina göste
riyoruz ve bu hakkı teslim etmek için de teklif 
sahiplerine Maliye Bakanlığı olarak gerekli yar
dımı- gösterdik. Bu yardım üzerinde gerekli gö
rüş birliğine varılmak suretiyle (şimdi huzurla
rınızda müzakeresi yapılan) metin hazırlandı 
ve Yüce Meclislere takdim edildi. 

Binaenaleyh, bunun dışında, Hazineden da
ha fazla bir talepte bulunmamanızı veyahut Ha
zineye daha fazla külfet tahmil edecek bir ye
re eğilim göstermemenizi ben bilhassa rica ede
ceğim. Zira şunu ifade edeyim ki, her % 5 in
dirim aşağı yukarı (yaklaşık olarak 150 milyon 
gelir kaybına sebep olmaktadır. Bunun bütçe 
bakımından, genel konjonktür bakımından arz 
edeceği mahzurları huzurlarınızda uzun boylu 
izah etmek istemiyorum; ama, fazla mesai ya
pan arkadaşlarımızın müterakki vergi sistemine 
tabi olarak bâzı ahvalde de olsa, (ender de olsa) 
ellerine geçen paradan daha fazla vergi ödeme
lerinin hep beralber karşısındayız: Bu nedenle 
bu tasarı hazırlanmıştır. Bilhassa buna iltifat 
etmenizi rica edeceğim ve ümit ediyorum ki, bu 
suretle; fazla mesai yapan memurlarımıza, işçi
lerimize yepyeni ve Meclisin ve Hükümetin bir 
atıfeti olarak bir lütuf getirmekteyiz. 

Şimdi bunu değerlendirelim, imkânlar elve
rirse ileride daha başka şekil ve yollarla bu de
ğerlendirmeyi yine hep beralber bir araya gelip 
yapabiliriz; ama 'bütçenin ve Hazinenin malî ta
kati bakımından, bunun bu oramda tutulması
nı ben bilhassa arkadaşlarımdan rica edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bir su

al soracağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Asıl 

vazife ifa eden kişinin, ödemiş olduğu vergi nis
petinin hepsinin % 25'in üstüne çıktığını zan
netmiyorum. Şimdi, şu hüküm Sayın Bakanın 
ifade ettiği şekilde kanunlaşacak olursa, asıl va
zifede % 25'i geçmeyen bir verginin, buna ilâve 
vazifede .% 25 gibi bir nispete tâibî tutulması 
âdil midir? Bu ne şekilde giderilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efen
dim. 

- MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşımız getirilen metni okumadı de-
miyeceğim; ama, okudu ise, dikkatli okumadı
ğını ifade etmek mecburiyetindeyim. Zira, iza
fe edilen fıkra «Jbu ödemelerin asıl ücretleri ile 
'birleştirilerek vergilendirilmesini isteyebilir..1» 
diye muhatabına bir alternatif getirmiştir. Ya
ni, bir işçi veya bir memur eğer % 25 kesinti 
yapılmasını istiyorsa, onu isteyebilecektir. Yok, 
ücretin düşük olması selbebiyle, fazla mesaisiy-
le birlikte % 25'in tatbiki aleyhine bir netice ve
riyorsa, % 25'i değil, normal prosedürü isteye-
yebilecektir; buna tercih hakkı vardır. 

Ayrıca şunu da ifade edeyim; vergilendir
mede esas ve önemli olan husus, gelirin yıllık 
olarak değerlendirilmesidir. Bilmiyorum sayın 
arkadaşımı tatmin edabildim mi ? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümetten, başka sual sor
mak isteyen var mı?.. Yok Teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

Sayın Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İLHAMİ EE-

TEM (Edirne) — Sayın Başkan, Hükümet gö
rüşüne iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, önergeni

zi mücmelen iaalı için, buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
İki sene evvel Personel Kanunu görüşülürken, 

iktisadî hayatımıza .hız vermek için dört türlü " 
yan ödeme getirmiştik. Bunlar sırasıyle; iş 'güç
lüğü zammı, iş riski zammı, temininde güçlük çe
kilen işler için verilen zam, bir de fazla mesai 
zammı İKJL 

Şimdi, getirilen-bu 'basarı, fazla mesai yapan
lara vereceğimiz paranın, fazla mesaiyi yapanla
rın cebine girmesi için getirilmiş bir tasarıdır. 

Hazineye gelir getirme bakımından, Sayın 
Maliye Bakanı ile her zaman aynı fikirde olu
rum; fakat Personel Kanununda yaptığımız ha
taları telâfi etmek için, çalışırken yapılacak yenli 
hatalarda asla ve kafa; bu bir. İkine'öi; sağlık 
personeli, teknik personel ve emniyet personelini 
tatmin € tae bakımımdan verdiğolmdız şu dört nevi 
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yan ödemeyi, onların aslî maaşına ilâve ederde; 
•müterakki sistemde vergi alacağını (hevesine ka
pılarak, bu memleketin iktisadî hayatındaki 'hızı
nı 'bu yoldan, fazla vergi alacağım hevesliyle kes
meye, bunları 1; üstürmeye, memleketteki milyar
larca liralık Devlet hizmetini zarara uğratmaya 
Maliye Bakanının ve Bakanlık 'mensuplarının 
hakkı yoktur. Lütfen memleket satıh]nı gezsinler: 
t'ki seneden beri; sağlık hizmeti, yol hizmeti, ka
rayolları hizmeti; teknik hizmet, millî emniyet 
hizmetleri gönlümüzün arzu ettiği gibi; hu fazla 
mesaileri verelim de, hu yan ödemeleri- verelim-
de bunlar daha iyi yapılsın, şeklindeki gayemize 
uygun olarak yapılmamaktadır. Üç kuruş kâr 
edeceğim diye Devleti milyarlarca lira zarara sok
mak doğru değildir. 

Gelelim, şimdi şuradaki teklifin teknik hatası
na : 

Muhterem »arkadaşlarım, tasarının hepimizin 
okuyorum: Teklifin 2 neti fıkrası; «... % 25ten 
•'aşağı olamaz...» diyor. Biz ıbir teknik personeli 
niçin çalıştırırız? Biz ıbir teknik personele, bir 
sağlık personeline, bir millî emniyet personeline 
veyahut emniyet personeline veyahut veyahut şu
rada, burada çalışan memur, işçi veya başka bir 
kimseye; ey edendi, sen 8 saat çalıştın, çok yo
ruldun, bana 4 saat daha çalışıver. Bu, içinde 
çalıştığın müesseseye ve millete faydalı olacak.» 
deriz. 

BAŞKAN — Önergenizi mücmel en «feym ha
tip. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne 
efendim. «% 25ten az vergi kesilmez.» deniyor 
hurada beyler Ben şimdiye kadar (hiçbir kanun
da «kesilecek vergi % 25 ten daha az ola'miaz» 
diye bir ibareye rastlamadım, bu olamaz. Olsa 
olsa bu % 25 ten fazla olamaz, şeklinde olabilir
di. Böyle değil. Hepinizin nazarı dikkati ni cel
bedenim. Kesilecek vergi % 25ten aşağı olamaz 
diyor, «Aşağı olamaz» diyor! «Fazla olamaz» de
se idi, uyardım: «Aşağı olamaz» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu sebep

le, muhterem arkadaşlarım, biz 2 nci fıkrayı ol
duğu gibi kaldırırsak, Türkiye'yi iktisadî yönden 
'kalkındırmak, Devlet personelini huzura kavuş
turmak işin iki sene evvel çıkardığımız Devlet 
Memurları Kanununun hiç olmazsa 4 tedbirine 
hizmet etmiş oJ uruz. 

Saygılar suna rmı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Efendim, Rurhanettin Asııtay'ın ve Hasan 

Tosyalı'nm önergelerini birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Bir daki
ka, Sayın Komisyon kabul müddeti, Hükümete 
mi uyuyor acaba? 

BAŞKAN — «Hükümete uyuyoruz» 'dediler 
efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Hayır, so
ruyorum efendim. 

BAŞKAN — Bendeniz Komisyondan sordum; 
«Hükümete uyuyoruz» dediler efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — öğreneme
dik de. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmiştik Sayın Ki
taplı. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İLHAMI ER
TEM {Edirne) — Sayın Başkan sormuştu... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bana hita
ben lütfen. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Oylama
ya geçtik Sayın Başkan. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Sayın Başkan, «Söz istiyor 
musunuz?» diye sordunuz. Ben de o zaman de
dim ki; Sayın Hükümetin konuşmalarına İştirak 
ediyorum. Asu'tay'ın önergesine iştirak etmeyip, 
komisyon metnini kabul ediyoruz, dedim. 

BAŞKAN — Evet, katılmıyorlar efendim. 
Hükümet de, Komisyon da önergelere katılmıyor-
lajf. 

BurbanebtLı Asutay ve Hasan Tosyalımın ay
nı mealde olan önergelerini Yüce Meclitein oy
larına sunuyorum. Katbul edenler..,. Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Şimdi Hasan Tosyalı'nm ayrı bir önergeyi 
va,1, okutuyorum. 

(Kastamonu •Milletvekili Halsaıı Tosyalı'mn 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İLHAMI ER

TEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MYF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar efendim. Sayın 

Hasan Tosyalı'nm önergesine Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibıü eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemişti" r efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kaşığı 
ile verin, sapı ile geri alın. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay'ın 
bir önergesi daha vardır, aykırılık derecesine 
göre okutuyorum. 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet?. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İLHAMI ER

TEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılmıyorlar. 

Sayın Burhanettin Asutay'ın önergesini Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

!Saym Burhanettin Asutay'ın bir önergesi 
daha vardır, tekrar okutuyorum. 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı? 

PLÂN KOMÎSYONU ADINA İLHAMI ER
TEM (Edirne). — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenizi muamelen izah sa
dedinde buyurun sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

ikinci kez huzurunuzu işgal ediyorum, kı
saca maruzatımı arz edeceğim. Ancak, önce şu 
noktaya işaret etmek isterim : Sayın Maliye Ba
kanı ile, vergide bir adalet getirilmesi fikrinde 
ittifakımız vardır. Sayın yetkililer Komisyona 
% 25 teklifini getirdikleri zaman, bir önerge ile 
bu rakamın % 20'ye inmesini savunmuş idim. 
önerge sahibi de, esbabı muciıbeleri ile beraber 
savunmuştu. Önerge oylandı ve kabul edilme
diği için huzurunuza % 25 olarak geldi. 

Sayın milletvekilleri, bir iki örnek verece
ğim: Bir arkadaşımız bir iş yerinde 77 saat .36 
dakikalık bir mesai yapmış. Bunun karşılığı, 
502.95 lira fazla mesai ücretidir. Aylığına ek-
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lenmiş bu mesai ücreti; 266.63 lira borç bakiye
si vermiş. 502 lira fazla mesai ücreti almasına 
rağmen, aylığından 266 lira para ödemiş. 

Bir arkadaş daha var Halit isminde. Bu ar
kadaşımız 132 saat 30 dakika fazla mesai yap
mış ; netice itibariyle 26 lira 4 kuruş borç ba
kiyesi vermiş. Bu gibi misaller çok. 

Şimdi biz diyoruz ki, % 15'i Yüce Meclis 
kabul etmedi; Yüce Meclisin kararma saygı
mız var. Metnin maddeden çıkarılması hususu
nu Yüce Meclis kabul etmedi, Meclisin kararı
na itibar ediyoruz; ama lütfediniz, «% 25 ten 
az olamaz» ibaresini, «% 20 den fazla olamaz» 
diye bir hükümle getirelim, istediğimiz bu. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclis adalet tevzi 
eden bir müessese. Biraz evvel arz ettim, dinle
meyen arkadaşlar için tekrar ediyorum: 1654 
sayılı bir kanun çıkarmışız. Bu kanun kapsamı
na giren arkadaşlara fazla mesai veriyoruz; 
günde 18 liradan 40 liraya kadar. Ama, Yüce 
Meclis bu kanuna bir metin getirmiş, demiş 
kî; «ödeme, damga resmi dışında herhanıgi bir 
vergiye tabi değildir.!» Fazla mesai getirmişiz, 
«damıga resminden başka bir vergiye tabi değil
din» demişiz. 

Peki sayın Maliye Bakanı, bu Kanundan 
evvel, 1973 bütçeleri bağlanmıştı, Yüce Mecli
sin tasvibime arz edilmişti ve kabul edilmişti. 
Bu teklif kabul edildiği zaman bunun bütçeye 
yükleyeceği külfetin miktarı ne olacaktır? Ma
demki bir bütçe tanzim edilmiştir, «damga res
minden başka bir vergiye tâbi değildir diye bir 
kanun çıkaracaksınız; sonra ikinci bir kanun 
çıkaracaksınız, «% 25» diyeceksiniz. Biz, Bu
nu «% 20 yapınız, adaletli olur. Çünkü, bu ver
ginin üzerine % 10 da bir sigorta primi biner 
bu % 30 olur, üçte biri elimizden alınır; daha 
fazla almayınız yıllardanıberi borç bakiyesi ve
ren memur ve işçi arkadaşlarımızın, bundan 
sonra biraz nefes almasına yardım ediniz,» di
yoruz. Bir kanunda damga resmini kabul et
mişsiniz, bunu kabul eden Yüce Meclis, herhal
de bu % 20 teklifime iltifat edecektir. 

Bunu yapınız; adaletlidir, insanflıdır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim sayın 
Asutay. 

iSayın Asutay'ın önergesini Yüce Meclisin 
oylarına sunuyorum: Kabul edilmiştir efendim. 
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Komisyon filhal katılıyorlar mı efendim? I 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İLHAMI ER

TEM (Edirne) —Evet. 
MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan mü
saade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Özür dilerim efendim, kullan
dınız hakkınızı. 

(«Oylama bitti, artık konuşamaz;» sesleri.) 
Evet efendim, oylama bitti zaten, oylama et

kilemez. Yani Sayın Bakanın konuşmasıyle oy
lama etkilenmez. Esasen usulî de değil, Müsaa
de buyurun sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Gayet mühim ve fev
kalade ehemmiyetli bir hususu arz edeceğim 
efendim. Bu konuda Meclisin mutlaka aydınla
tılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, oylama tecelli etti; 
özür dilerim. 

MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Hayır, onun için de- | 
iniyorum. Filhal katılmaya iştirak edip etme
mek başka; ben iştirak etmiyorum Hükümet 
olarak. 

BAŞKAN — Komisyon da katıldı, sordum. 
Yani size söz veremeyeceğim, özür dilerim sayın 
Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI SADIK TEKİN MÜF- I 
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, du- 1 
ram şu: Çok af edersiniz, % 20 den fazla ola
maz» başkadır, % 20 den az olamaz» başkadır. 
«% 20'den. fazla olamaz» tâbirine arkadaşları
mız, % 20 den az olamaz şeklindeymiş gibi bir 
kanaat içerisinde rey verdiler zannediyorum. 
Bu, teklifi tamamen yıkar ve iradelerinin dışın
da bir netice hasıl olur. Bunu arz etmek için 
söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Yüce Meclis ka
rar verdi efendim, özür dilerim. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum 
efendim: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmedi ve madde düştü. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Mad
de nasıl düşer sayın Başkan? 

BAŞKAN — Oturun sayın Asutay, oturun. 
Değişerek oyladığımız şekli, yani sizin önerge
nizin iddia şekli, düştü. - | 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş
kan, madde reddedildi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge
ye müspet rev verenler, maddeyi oya sundu
ğum zaman red oyu verdiler. Yani bir garip du
rum oldu zannediyorum, düşünmeden hareket 
edildi; özür dilerim Yüce Meclisten, ben de da
hil olmak üzere... 

Şimdi şöyle bir durum oldu efendim; bende
niz dikkat ettim, önce oy veren ve kabul eden 
arkadaşların bir kısmı sonradan, maddenin tü
münü oya sunduğum zaman kabul etmediler, 
bir garip durum oldu, madde düştü aslında. 
Hakikat budur. Madde düşünce, teklif zaten bir 
maddelikti.. 

BURHANETTİN ASÜTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan! 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Asutay. Za
ten teklif bir maddelikti, yürürlük maddesini 
oya koymuyorum, teklif düştü, teklif reddedil
di. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, kanun.... 

BAŞKAN — Teklif reddedildi, teklif Mecli
simizce reddedildi. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Arz 
edeyim efendim. Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Hayır efendim, arza" lüzum 
yoktur. Bu yanlışlığa da esasen siz sebep oldu
nuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bu 
yanlışlığa asıl siz seibep oldunuz. Arz edeyim 
müsaade edin. 

BAŞKAN — Efendim, bitmiştir, 1 nci mad
de düşmüştür. Yürürlük maddesini oya koymu
yorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, müsaade ediniz arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır arz edemezsiniz. Benim 
fikrim, kanaatim budur. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) _ Mü
saade edin efendim... 

BAŞKAN — Müsaade etmiyorum efendim, 
lütfen oturunuz yerinize. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, nasıl müsaade etmezsiniz? Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tekrar 
ediyorum; ben burada sizlere niyabeteın görev 

— 446 -
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yapmaktayım.. Ben, sayın Asutay konuşması
nı bitirip de, önergesini oya sunduğum zaman, 
önergeye kabul oyu veren milletvekillerinin, bu 
sefer de, maddenin tümü oylanırken ret oyu 
verdiklerini gördüm. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz bir tek kelime 
söyleyeyim, bir tek kelime. 

BAŞKAN — Kanaatimce madde düşmüş
tür. Maddenin düşmesi de kanun teklifinin red
di demektir. Zaten Mecliste de çoğunluk kal
mamıştır. 

21. 5. 1973 Pazartesi günü saat 15,00'de top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 19,00 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu 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 madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka 
nununun 79. 80, 82 «tci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — 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 Plân 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) 

X 4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
tlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy işleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy işleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 .' 1972) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici «bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve P]ân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan istiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi haJk-
kmda kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
36 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli idarei- Umumiyei 
Vilâyat Kanunumun 118 ve 138 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakıkında kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir. bent eklenmesi 

I hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfiikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 

J hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
; raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 

2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2.1. 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

; 11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An-
: kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet-
: vekili Hilmi tşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 

Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 

i 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sinle dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 



16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi re 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ıma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nııı, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — îçel 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 İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili -Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S.- Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin m en'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adakft Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 



affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 değumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko 
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'f 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma. Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (iS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçdne'nıin, Toptancı halleri kanun 
tdkliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 , 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişıilklıiğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) ('M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
15ı9i6'ya ek) (Dağıtana tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. Sayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

41. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen, ve M, Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'ser üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

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

X 6. — 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 Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 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) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra-

| poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta-
I rihi : 21 . 6 . 1972) 
I X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayüı 
j Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka-
| nunlarınm değiştirilmesi hakkında kanun ta-
' sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir-
1 dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 

Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil-

: letvekili Hamdi Hamameıoğlu, Kayseri Millet-
j vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka-
! sim Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
! ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında kamın teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge-

, ç.ici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
j 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da

ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
I Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 

ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 43 nc< maddeleri-
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ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nei madde-
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142, 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimea 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna L>ağh cwv-;41er-
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nei ek ve 110'a 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıl) Kanunla eklenen ek geçici 
5 nei maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nei ek ve 343'e 2 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 

(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nei ek ve 362'ye 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nei maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 . 1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 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 de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nei ek ve 246'ya 2 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nei maddesinin birinci fık-



rasma (E) bendi elcienmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının. Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972^ 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 , 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nei ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — KnMareM Milletvekilli Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpınar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
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I nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ,-
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'mn ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15.3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta^ 
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — 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 Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı .- 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 

I Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması 



hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri . 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri • 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si 
çiline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — 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 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardıım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (ıS. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Mamurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 neü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tvırihi : 24 .1 .1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 noi maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kununu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 



ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, îstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C, Senatosu Sinop Üyesi Nazım Ine-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve H â n komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizmi Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — lamdır Mffletvdkıili Şükrü Alkkan'ım, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Aliıoğhı, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtımda 
yararlı hizmetleri geçen îsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 Sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakfemdaki Kanuna bir ek 
madde eklenmeöiııe dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S, Sayısı :863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğhı Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maâiye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 , 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cuanhurayıeıti Hüfcümıetii ile 
Halamda Krallık Hükümeti arasımda Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
budunduğu hakkında kamın tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plâm komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 86(5) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kamumun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa-

' rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun 'bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yilmaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — îstanbul Esemtepe Emekli Sübayevleri 
35 'blok B - 16'da oturan Rahımıi Kızı Pembe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suma 'kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko-
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misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan' Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
ûsma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633,' 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 .1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân. komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 

Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun /teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

X 66. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesi
nin son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/745) (S. Sayısı : 883) (Dağıtma tari
hi : 15 . 5 . 1973) 

(Millet Meclisi 111 nci Birleşim) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ile Hatay Milletvekili Hüsnü 
Özkan'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (2 /745) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin son fıkrasının kaldırılması hususun
daki gerekçe ve kanun teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

İzmir Milletvekili 
B. Asutay 

GEREKÇE 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü madesinin son fıkrasındaki «Aynı işveren tarafın
dan, her ne nam ile olursa olsun, başka başka hizmetlerin karşılığını teşkil etmeksizin yapılan öde
meler, muhtelif ücret ödemesi sayılmaz.» deyimi tatbikatta bâzı haksızlıklar tevlidetmektedir. 

Meselâ; aylık ücret göstergesi 7/1 tutarı 2 450 lira, emeklilik intibakı 10/2 tutarı 1610 lira 
olup (% 8) i 128,80 lira, medenî durumu evli çocuksuz bir kimseyi normal mesaisinin dışında bir 
saat fazla çalıştırdığınız takdirde bu çalışmasına karşılık vereceğiniz bir saatlik ücret 13 liradır. 
Ama bu 13 lirayı ödeyebilmek için tahakkuk safhasına gelince durum göründüğü gibi olmayıp 
tamamen aksine 13 lira Gelir Vergisi olarak kayboluyor ve üstelik yanı sıra da 460 kuruş daha is
t i rdat gerekmektedir. 

örneğin; 193 sayılı Kanunun 104 ncü maddesinin sözü geçen fıkrasını uygulamak suretiyle, 
aylık ücretinden kesilen vergi tenzil edildiğinde 17,50 lira daha vergi doğar. Vergi farkı olarak 
bulunan 17,50 liradan istihkakı olan 13 lira tenzil edildiğinde 450 kuruş vergi borcu ile 10 ku
ruş Damga Resmi ki cem'an 460 kuruşun istirdadı gerekir. Bir kimseyi hem fazla çalıştıracak, 
hem ücret ödemeyecek ve hem de üstelik mükâfat yerine mücazatlandırılmak suretiyle 460 kuruş 
üstelik isteyeceksiniz. Bu durum ne mantık ve ne de adalet kuralları ile bağdaştırma imkânı içe
risine alınamamıştır. Bu münasebetledir ki, tatbikatta hatalarını daha değişik birkaç örnekle de 
gösterebileceğimiz şeklin düzeltilmesi hususunda mezkûr kanunda değişiklik yapılması öngörül
müştür. 

883 

Hatay 
H. Özkan 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/745 

Karar No. : 7 

9 . 1 . 1973 

Yüksek, Başkanlığa 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 104 neü maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun teklifi, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
Yalnız bu hükmün, bütün kamu personeline de teşmili Komisyonumuzca temenni edilmiştir. 
Kabul edilen mezkûr teklifin havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Trabzon 

Muğla Tunceli N. Çakıroğlu 
A. Buldanlı K. Aral imzada bulunamadı. 

Adana 
A. R. Güllüoğlu 

imzada bulunamadı. 

Hatay 
T. Köseoğlu 

Amasya 
S. Aygün 

istanbul 
M. F. Güngör 

Ankara 
A. S. Hiçerimez 

istanbul 
H. Dolun 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

İmzada bulunamadı. 

Nevşehir 
E. Kıratlıoğlu 

imzada bulunamadı. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/745 
Karar No. : 246 

10 . 5 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (izmir Milletvekili Burhanettin Asutay ile Hatay Milletve
kili Hüsnü Özkan'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 neü maddesinin son fıkrasının kal
dırılması hakkında kanun teklifi, teklif sahiplerinin ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bu
lunduğu toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 neü maddesinin (484 ve 980 sayılı kanunlarla değişik) 
(B) bendinin son fıkrasındaki «Aynı işveren tarafından her ne nam ile olursa olsun, başka başka 
hizmetlerin karşılığını teşkil etmeksizin yapılan ödemeler, muhtelif ücret ödemesi sayılmaz» hük
mü karşısında çalıştırılan personelin aylığı ile fazla çalışma ücreti birleştirilerek tahakkuk ya
pıldığından şöyle bir durumla karşılaşmış oluyoruz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 883) 
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örneğin, fazla çalışma ücreti saat başına 13 lira ödenen bir personele bir meblâğ ödenirken isa
bet eden Gelir Vergisi 17,50 lira ve Damga Eesmi 10 kuruş, toplam olarak 17,60 liralık bir vergi 
yükü doğmaktadır. Fazla çalışma ücretinden bu miktarı düşersek ödeme yapmamız gereken per
sonelden 4,60 liralık bir meblâğı da geri istemek zorunda kalacağız. 

Bu hal devam ettiği sürece fazla çalışan personelden beklenen fayda ve işverimliği sağlanama
yacağı gibi vergi hukukunun adalet prensibine aykırı düşeceği bir gerçektir. 

İşte bütün bu aksaklıkları giderici, fazla çalışmadan elde edilecek maksadı daha iyi temin eden 
ve vergi adaletini sağlayan bu kanun teklifi Komisyonumuzca da- olumlu karşılanmış ve madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Verilen önerge ile 1 nci madde 2 ayrı fıkra halinde istihkak sahiplerinin lehine bir süpleks 
kazandıracak şekilde yeniden tedvin edilerek kabul edilmiştir. 

Teklifin yürütme ile ilgili 2 nci maddesi, aynı önerge ile, ödenecek ücretlerin günlük, haftalık 
ve aylık olabileceği sebebiyle yürürlük tarihinin kanunun yayımını takibeden ay başından itiba
ren yürürlüğe gireceği şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Vergi adaletsizliğini bir an önce ortadan kaldıran bu teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilik

le görüşülmesi ayrıca kararlaştırılmıştır. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş

kanlığa arz olunur. 
Başkanvekili 

Niğde 
N. Çerezci 

Adana 
8. Kılıç 

Eskişehir 
/ . Angı 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çorum 
A. Güler 

Eskişehir 
S. öztürk 

izmir 
K. Önder 

Kâtip 
Çorum 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. Topçubaşı 

Edirne 
/ . Ertem 

İsparta 
A. î. Balım 

Kayseri 
V. Â, Özkan 

Niğde Samsun 
H. A. Kavurmacıoğlu H. Özalp 
İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Millet Meclisi <(S. Sayısı : 883) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN 
AİSUTAY İLE HATAY MİLLETVEKİLİ 

HÜSNÜ ÖZKAN'IN TEKLİFİ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 104 neü maddesinin son fıkrasındaki 
«Aynı işveren tarafından, her ne nam. ile olur
sa olsun, başka başka hizmetlerin karşılığını 
teşkil etmeksizin yapılan ödemeler, muhtelif 
ücret ödemesi sayılmaz» hükmü kaldırılmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİRİŞİ -

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 104 neü maddesinin sonuna aşağıda
ki iki fıkra eklenmiştir : 

«Kianunlarma ve bunlara dayanılarak çıka
rılan tüzük, kararname ve yönetmeliklere uy
gun bulunmak kaydıyle, fazla çalışma karşılı
ğı yapılan ödemeler muhtelif ücret ödemesi 
sayılır.:» 

«Muhtelif ücret ödemelerinde uygulanacak 
Gelir Vergisi nispeti % 25'ten aşağı, olamaz. 
İstihkak sahipleri, bu ödemelerin asıl ücretle
riyle birleştirilerek vergilendirilmesini isteye
bilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini iz
leyen ayın başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

*>&<( 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 883) 


