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1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Selâhattin Babüroğlu'nun, 71 nci Birleşi
minde imar planlarının önemi ve Ankara 
ve Kayseri'de yapılmak istenilen alt ge
çitlere dair yapmış olduğu gündem dışı 
konuşmaya gösterilen bazı tepkiler dolayı-
sıyle aynı konuda gündem dışı demeci 407:410 

IV. — DİSİPLİN CEZALARI 
1. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'e, iki 

ihtar cezası verilmesi. 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — «XXXVII sayılı Türkiye Cum

huriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye 
Mazhar Millet Tarifesi» nin yürürlüğe ko
nulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Ka
rarının onaylanması hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve ikti-

411 

411 
411 

Sayfa 
sadî İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/96; C. Senatosu : 1/91) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972 (S. Sayısı : 
125) 411:412,471:472 

2. — 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Ku
rumu kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 2/403; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/23) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 7 . 1972) 412:413,469:470 

3. — Gümrük kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî iş
ler, Millî Savunma, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve imar - iskân, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarından 2'şer üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Korniş-
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Sayfa 
yon raporu (M. Meclisi 1/155, C. Senatosu 
1/84) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1972) 413,467:468 

4. — Toprak ve Tarım Reformu ön-
tedbirler kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Malî ve ikti
sadî İşler, İçişleri, Tarım ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarından 3'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi : 1/609; Cumhuriyet Se
natosu : 1/104) (S. Sayısı : 131) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 7 . 1972) 413:462 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı, Ayvalı ilçe
sinin imar planının uzun bir sürüncemede bıra
kılması nedeniyle bu tür gecikmelerin sakınca
ları, 

Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu, tahıl 
ve pamuk taban fiyatlarının düşük ilân edilme
sinin ve Ticaret Bakanlığının bu husustaki İs
rarlı tutumunun sakıncaları ve 

içel üyesi Lûtfi Bilgen de, imar ve iskân 
Bakanlığı ile ilgili olarak birçok yerde ortaya 
çıkan, bu arada Gülnar ilçesinde tespit edilmiş 
bulunan yolsuzluk olayının raporunun biran 
evvel yazılması konularında gündem dışı birer 
demeçte bulundular. 

Ticaret Bakanı Naim Talû da, gündem dışı 
demeçte bulunan Adana üyesi Mehmet Nuri 
Âdemoğlu'na cevap veren bir demeçte bulundu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Açık oya sunulan; «Ruhsatsız tabanca taşı
yıp, 6136 sayılı Kanuna aykırı hareket etmek
ten 10 ay hapis ve 416,60 TL. para cezasına hü
kümlü Bekiroğlu, 1941 doğumlu, Ayşe'den olma 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, Arapkir Bölge Hastanesi ile Pö-

•Sayfa 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 462 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 462 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya 
Üyesi Mustafa Tığlı'nın, mesken ve diğer 
bazı sorunlarımıza dair soru önergesi ve 
Başbakan Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/41) 462:464 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 
Üyesi Fatma Hikmet ismen'in, aramalara 
dair, soru önergesi ve Başbakan Ferid 
Melen'in yazılı cevabı (7/801) 465:466 

Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda kayıtlı Osman 
Yüksek hakkında özel af kanun tasarısı» nm, 
oyların ayrımı sonucuna göre kabul edildiği ve 
tasannın Millet Meclisine iade olunacağı, 

Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kında af kanunu tasarısının reddine dair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporunun da red-
dolunarak tasarının maddelerinin görüşüleceği 
bildirildi. 

Grup yetkililerinin, Genel Kurulun 19.7.1972 
Çarşamba günü saat 10,00'da toplanılmasına 
dair önergesi kabul olundu. 

Gümrük kanunu tasarısı üzerindeki görüş
meler tamamlanarak maddeleri kabul olundu, 
tümünün açık oya sunulacağı bildirildi. 

19 . 7 . 1972 Çarşamba günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,55te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Hayri Mumcuoğlu Hüseınn Öztürk 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

türge Hastanesine dair yazılı soru önergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/63) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler 

kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Malî ve İktisadî İsler, İçişleri, Tanın ve 

»•»-« 

Bütçe ve Plan komisyonlarından 3'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Maclisi : 1/609; Cumhuriyet Senatosu : 
1/104) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 
19 . 7 . 1972) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarba ur), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 79 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 3ENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Selâ-
hattin Babüroğlu'nun, 71 nci Birleşimde, imar 
planlarının önemi ve Ankara ve Kayseri'de 
yapılmak istenilen alt geçitler e dair yapmış ol
duğu gündem dışı konuşmaya gösterilen bazı 
tepkiler dolayısıyle aynı konuda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Dünden kalma iki gündem 
dışı konuşma talebi var. 

iSayın Babüroğlu, buyurunuz efendim; kısa 
olması istirhamı ile. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın se
natörler ; 

Geçen haftalarda bir gündem dışı konuşma 
ile imar planlarının önemi, kapsamı, Batı ülke
lerindeki uygulamaları, Ankara ve Kayseri'de 
yapılmak istenen ve yapılan iki altgeçit hak
kında uzun bir maruzatta bulunmuştum. 

(Sayın bakanların beni destekleyen açıkla
malarına rağmen, aynı aksak uygulamalar, 
konunun yabancısı ve toyu olan bazı çevre-
rin teşvikiyle aynen yürütülmektedir. Konu, 
siyasî tarafgirlik objektifinden incelenecek 
nitelikte değildir. Her Hükümetin dertlenebile
ceği bir otorite zaafı vardır Kangren hale ge
lince, tüm ülke belediyeciliği ve şehirciliği 

zarar görecektir. Bunun sonunda, mahallî 
idarelerin zaten kısıtlı olan özerkliklerini de 
kısma ihtiyacı doğabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şehir planlarını uy
gulayan ve onları düzenleyen mahallî ida
relerle, merkezi idare ilişkilerine çok kısaca 
değinmek isterim. 

Bizde mahallî idareler 40 yıl önce çıkarı
lan 1580 sayılı Kanunla yürütülmektedir. 1580 
sayılı Kanun, başka ülkelerdeki eyalet siste
mdi getiren bir kanun değildir. Kısıtlı ölçüler
de özerklik tanımıştır mahallî idarelere. Bu 
kanundan sonra çıkan kanunlarda, daha zi
yade mahallî idarelerin özerkliklerini kısıtla
mış ve merkezî idarelere bazı yetkiler vermiş
tir. Şehir planları ve belediye başkanlarının 
hizmetleri bu açılardan görülmez, bu açılar
dan takibedilmezse, şehir hizmetlerinde anarşi 
kamuya zarar verecek şekilde başlayabilecek
tir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bunun anarşi 
ile ne alâkası var? 

ISELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) 
— Buradan cevap verme aseletini gösteriniz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben sana her 
yerde cevap veririm. 

BAŞKAN — Lütfen. 

407 
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£ELÂHATTîN BABÜROGLU (Dsvamla) 
— 18 . 1 . 1966'da, 7116 sayılı İmar ve İskân 
Bakanlığı Kanununun 12 nci maddesini 710 sa
yılı Kanunla değiştirilen idareler, mahallî ida
releri levazım müdürlüğünden daha fazla 
müdahale edecek duruma getirmişlerdir. 

Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı Kanununum 
5 nci maddesi, İçişleri Bakanlığının ilgili mad
deleri dikkate alınmadan, mahallî idarelerle 
ilişkiler yürütülmeye kalkılırsa, mahallî ida
relere zarar verilir, Ve bunları okumadan, 
bunları incelemeden yapılacak hırslı eleştiri
leri ben tebessümle karşılarım. Mahallî idarele
rin teftişini, levazım müdürlüğü niteliğindeki 
müdahaleci teftişini asla kabul eden bir arka
daşmış değilim. Memurken de, mahallî idare
lerin malî ve idarî özerkliğe kavuşması için 
kendi ölçülerimce çalışmış bulunmaktayım. 
Ve ilgili bakanların mahallî idareleri teftişe 
gönderdikleri müfettişisin, Memurin Kanu
nunun 4 :PCÜ maddesi olmasına rağmen, ba
karı. otoritesini, bakanlık emrini zedeleyecek 
ve parçalayacak şekilde kullanmasına kanun
lar imkân vermez. Müfettiş, bakan adına tef
tiş yapar. Bakan adına teftiş yapan bir mü
fettişin rapor veya rapor fezlekesini onun 
dsşında, yani bakanının iradesi dışında kul
lanması demek, otoriteyi zedelemesi,, parça
laması ya da tarafgirliğe meĵ dan vermesi de
mektir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım. Devlet otorite
sini zedeleyecek nitelikte gelişmiş olan bir 
olayı sizlere arz e*.mek isterim. 

Burada Bayındırlık Bakanımız, Kayseri'de 
yapılmakta olan alt geçitin yasalara uygun ol
madığını, gerekirse içişleri Bakanlığı müfettiş
lerini de göndereceklerini söylemişlerdi. Kayse
ri'de sekiz yolun birleştiği Cumhuriyet Meyda
nının altında yapılmak istenilen çarşı; uzman
ların, bu işten anlayan kişilerin, kitap karıştır
mış kişilerin hepsinin «hayır» demelerine rağ
men, önce «Trafik fonu» ndan faydalanmak 
için bir proje getirilmiş, Birinci Erim Hüküme
tinden evvelki hükümetler zamanında bu «Tra
fik fonu» ndan faydalanılmaya müsaidolmadığı-
na, bu projenin maksat dışı olduğuna ve bu pro
jenin yararlı olmadığına o zamanki içişleri Ba
kanlığı emrinde bulunan trafik komisyonu ka
rar vermiştir, 

Buna rağmen belediye, idaretan yapmış ol
duğu proje ile (Teknik elemanların raporları ve 
elde meveııdolan belgelere göre söylüyorum) 
belediye bu hizmeti yürütmek istemiş, il imar 
müdürlüğünün yaptığı bir brifingde teknik ku
rul, bu projenin de işe yaramayacağını söylemiş 
ve belediye zorla hizmeti yürütürken, o günkü 
vali zabıta kuvveti ile bu işi önlemiş, zabıta ile 
belediye âdeta çekişme haline gelmiş ve hizmet 
durdurulmuş. 

Ondan sonra, mahallî idarenin ilgililerinden 
İmar ve iskân Bakanlığına gelen bir telgraf var. 
Bu telgraf, 13 . 11 . 1971 tarihlidir. Ve sonra 
Kayseri Parlamenterlerinden bazılarının benim 
görevde bulunduğum sırada konuyu bana ge
tirmeleri üzerine ben, Bayındırlık Bakanlığın
dan bir teknisyen, iller Bankasından bir teknis
yen, imar ve İskân Bakanlığından bir teknisye
nin katıldığı ve teftiş yetkisine sahip bir teknik 
kurulu görevlendirmiş ve konunun yerinde in
celenmesini istemiştim. Konuyu inceleyen tek
nik kurulun verdiği (ki, bir soru sonucu Sayın 
Dikeçligire zamanın imar ve iskân Bakanı Ssr-
büleııt Bingöl tarafından verilen cevap da aşa
ğı - yukarı bunu kapsamaktadır.) raporda şun
lar vardır : 

Altgeçit için gerekli imar plan değişikliği
nin yapılmamış olduğu; 

Statik ve betonarme hesaplarının Bayındır
lık Bakanlığınca onaylanmadığı; 

Maliyetinin yüksek olduğu; 
Şehre trafik kolaylığı sağlamadığı; 
Sadece yer altında bazı dükkânların gerçek

leştirilmek gayesini güttüğü; 
Bundan vazgeçilip, inşaattan başka şekilde 

faydalanılması gerektiği; 
Bu hususları kapsayan rapora vermişlerdir. 
Bunun üzerine Belediye Başkanlığına gerek

tiği kadar mimar, gerektiği kadar mühendis 
vermek kaydiyle, projenin tekniğine, hesaba 
uygun olacağını ve belki de % 30, % 40 daha 
ucuza yapılma imkânını sağlayacağımı söyledi
ğim halde; işi durdurma değil, işin tekniğe, 
hesaba uygun bir şekilde yapılması için imar ve 
İskân Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığının 
yardım edip, projenin süratle tatbikata konul
masını söylediğim halde, hizmet yine yürütül
müştür. 
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18 . 11 . 1971'de tahkikatın sonuna kadar, 
6785 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin verdiği 
imkânlarla hizmet tarafımdan durdurulmuştur. 
6 ncı maddeye göre, imar planı istikametleri ve 
imar planlarının ruhsatlara uygun yapılmaması 
halinde imar ve iskân Bakanlığının müdahale 
edebileceği söz konusu idi. Kanunun bu madde
sine dayanılarak ve (Bayındırlık Bakanlığının 
3611 sayılı Kanununun 5 nci maddesine göre, 
«Onaylanmamış proje ile hizmet yapılamayaca
ğı» görüşü ile bu kusurları işleyenlerin kusur 
ölçülerini tespit etmek üzere Maliye Bakanlığı, 
imar ve iskân Bakanlığı ve içişleri Bakanlığı 
idarî müfettişlerinden buraya bir heyet gönde
rilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, teknisyenlerin bana 
getirdikleri projeye göre 3,70 açıklığmdaki ki
rişin yüksekliği 100 santimetredir. Kolon, bu 
tesiste 120 santimetredir; demir deryasıdır. Bu, 
bir katlı bina için yapılmaktadır. Böyle bir te
melin üzerine, böyle bir bodrum tesisatının üze
rine 20 ilâ 28 katlı bina yapmak mümkündür. 
Bu, teknisyenlerin getirdiği raporlardır, Bakan
ların elindedir. 

Bunun üzerine belediye Danıştaya müracaat 
etmiştir, Danıştay, yürütmenin durdurulmasını 
önce reddetmiş; sonra bana göre, idarî müfet
tişlerin görev taşıması, yetki taşımasiyle ver
dikleri rapor, yeraltı tesislerinin imar planı sa
dedinde sayılmayacağı düşüncesiyle; yani yeral
tında bir şehir kursanız imar planı değildir, şe-
hircileri ilgilendirmez esprisiyle, yalnız imar 
planı yönünden Danıştay yürütmenin durdurul
masını kaldn-nııstır. Ama; Bayındırlık Bakan
lığı yetkileri yönünden bu hizmet yapılamaz, 
devam edilemez. Sayın Bayındırlık Bakanı gün
dem dışı konuşmama da bu ölçüde cevap vere
rek, müfettiş göndereceğini söyledikleri halde, 
hizmet yürümektedir. Zıtlaşmayla memleket 
hizmeti yürütülemez, 5 milyonluk tesise 10 - 15 
milyon lira harcanacaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunu bir yana 
bırakalım. Ankara'da aynı durumda bir önemli 
olay cereyan etmektedir. Ankara'nın iki büyük 
arterinin; Ziya Gökalp caddesi ve Atatürk bul
varının kesiştiği kavşağın altında, son zamanda 
projeyi isim değiştirmek suretiyle geçirmek is
teyen zihniyet, şimdi de altgeçit değil, dükkân
lar yapıyoruz diyor. Dükkânlar yapılmak iste

niyorsa; paranız varsa, bütün dünyada tekniği
nin kabul edildiği şekilde, kavşaklar arasında 
dükkânlar yapabilirsiniz. Ama, şimdi bu iki 
büyük arter altında dükkân veya altgeçit yapıl
ması Atatürk bulvarı karakterine aykırıdır. Se
bep şu : Yine bu idarenin Opera geçitinde pe-
destriya mool dedikleri sistem, yani hemzemin 
olmayan sisteme giden bir opera geçiti yapıl
mıştır. Bu opera geçiti; bütün basma, bütün ka
muoyuna ve dünyaya angaje olarak ilân ediyo
rum, dünyanın en kötü mimarisiyle, dünyanın 
en geri tekniğiyle yapılmıştır ve % 40... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sen söylüyor
sun. O senin telâkkin, ayıp ayıp. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Ben söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

% 40 kapasiteye geldiği gün... (A. P. sıraların
dan gürülbüler) 

Arkadaşlar dinleyin. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Çok ayıp. 

BAŞKAN — Lütfen Yiğit Köker. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

% 40 kapasiteye geldiği gün bu tesis trafik ka
zaları yeri olacaktır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — O senin görü
şün. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Şimdi bakınız arkadaşlar; siz arabanızla gider
ken, demiryol geçitinin altından geçtiğiniz za
man ne kadar ferah geçiyorsunuz. Halbuki, 
Opera geçitine geldiğiniz zaman sanki kale 
duvarlarıyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü bu da, 
teknisyenin, bu da bilen adamın.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — O senin görü
şün. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Bu memleketin yetiştirdiği, para harcayarak, 
pahalı yetiştirdiği elemanın «hayır» dediği te
sisti. Doğrusu yapılabilirdi, daha iyisi yapılabi
lirdi. Şimdi bu hizmeti yaptınız... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Tatbikatını sen 
yapsaydın. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Bu hizmet, bu hizmet.. 

BAŞKAN — Lütfen Yiğit Köker. 
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SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Dinlemesini öğren arkadaş, buraya gelir konu
şursun. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben dinlemesi
ni bilirim, sen konuşmasını öğren, sen insanlığı 
öğren, haysiyetsiz adam. 

BAŞKAN — Lütfen Yiğit Köker, lütfen 
efendim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlarım, ben Sayın Yiğit Köker'in 
söylediği «Haysiyetsiz» kelimesini kendisine 
iade edecek kadar dahi terbiyesiz değilim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — O sensin, 50 
kere de haysiyetsizsin, 50 kere. 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker, Sayın Yi
ğit Köker. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bazen köylere gittiğiniz 
zaman, uzaktan karanlıktan sesler gelir, Yiğit 
Köker'in sesi bana öyle geliyor şimdi. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — O senin sesin 
işte; hayvan sensin. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker, 
mecbur etmeyin efendim tüzük hükümlerini 
tatbike. Rica ediyorum, efendim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Asabiyet, acizanmdır. Şu aczine bakınız arkada
şımın, kabak gibi ötüyor. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — O acizde sen
sin, kabak gibi de sensin; ne söylersen hepsi 
sensin. 

BAŞKAN — Ricar ediyorum Sayın Köker, 
Sayın Köker, müdahaleye hakkınız yok efen
dim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Neyse, her halde bu projenin ihalesiyle mi il

giniz vardı yoksa? 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu Opera geçiti 
Atatürk Bulvarına bir karakter kazandırmıştır. 
Bu karakter, ekspres yol karakteridir. Bütün 
bilim adamları, bütün okumuş kişiler bunu böy
le kabul eder. Ekspres yol karakterini alan 
bir yerde, başka bir sisteme gittiğiniz gün; o 
yolu mahvedersiniz, kendi eserinizi mahveder
siniz. Kızılay'da hemzemin geçit yaptığınız tak
dirde, verdiğiniz paralan boşuna verirsiniz. 
Binaenaleyh, Kızılay'da uygulanmak istenilen 
tesis, öyle bir tesis olmalıdır kî; gelecekte Ata

türk Bulvarını indirip kalkırmaya ve geçite 
müsaidolmalıdır. Bunun tersinde söylenecek 
şeyler hiç bir netice sağlamaz. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, bir noktaya temas etmek 
istiyordum, onu geçiyorum. 

TURHAN KAPANLİ (Ankara — Yalancı, 
hain. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyo
rum. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Kolejin önündeki geçit talebeye de, halka da, 
veliye de açık olsa, trafik; yaya trafiği içindir, 
böyle değerlendirmek lâzımdır, tersine değer
lendirenler çocuksu davranmış olurlar. 

Değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuş
mamı bilimsel düzeyde tutmaya çalıştığım hal
de bir gündem dışı konuşmayla bir parlamen
ter, kanunlarda birer küfür örneği olan ve böy
le gösterilen kelimelerle Meclis kürsüsünden, 
benim konuşmamı hayal ettiği gibi deforme 
ederek; bir küfürbaz edâ ile bana cevap ver
mişlerdir. Ben bilmediğini bilmeyen, her nasıl
sa cebine bir diploma koyup, artık kitabı kapa
yan kişilere, onlarnı durumuna müsait sadelikte 
konuşmamı, sizin bilgi seviyenize saygı duydu
ğum için, sadeleştirmemiştim. Binaenaleyh, ora
daki değerli arkadaşımın ve Senatonun, Senato 
araştırması konusu yaptığı, genel müdürünü 
yanlış asiste ederek; bir Senato araştırmasına 
muhatabolan ve Bakanlık müfettişlerinin de 
Senato araştırması paralelinde düşündükleri 
için, kendisini yüksek dereceli memurların insi-
yatiflerini zedeleyecek bir örnek hâsıl olmasın 
diye, 240 ncı maddeden değil, 230 ncu madde
den mahkemeye verdiğim, her nasılsa parla
menter olmuş, Kavala arsaları kahramanı, bu 
küfürbaz amatör şehirciye onun düzeyinde ses
lenemiyorum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
böyle konuşmaya nasıl müsaade ediyorsunuz? 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Özür dilerim ondan, size de saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker is
tirham ediyorum, gürültüye sebebiyet veriyor
sunuz. 
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IV. — DİSİPLİN CEZALARI 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — Adamsan 
seçil de gel. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Anayasanın haklarını kullanarak buraya gel
dim. 

TURHAN KAPANLİ (Ankara) — Hain 
adam. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Anayasaya karşı çıkacak yüreğiniz varsa, oy 
vermeseydiniz. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — İn, seçimle 
gel. 

BAŞKAN — Sayın Köker... 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Say m Başkan, «Her nasılsa parlamenter ol
muş» sözüne zatiâlileri neden müdahale etmedi
niz? 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Yalnız o sözü geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sözünü geri aldı Beyefendi, 
sözünü geri aldı efendim. Rica ediyorum. 

Sayın Köker, defaatle ihtarıma rağmen, gü
rültüye sebeboldunuz. Size bir ihtar veriyo
rum. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Gündeme geçiyorum efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) 
sunuz Sayın Başkan? 

Nasıl veriyor-

BAŞKAN — Lütfen efendim, gürültüye se
bebiyet verdiniz ve mütemadi ikazıma rağmen 
devam ettiniz, istirham ediyorum. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Gürültü
ye sebebiyet veren zatiâlinizdir. Bu gündem 
dışı mevzuu değildir. Zatiâliniz buna sebebol
dunuz. 

BAŞKAN — Beyefendi, Başkanlık vazifesi
ni müdrik. Sayın Şeref Kayalar, zatiâlinizin 
müdahalesine hiç lüzum yok efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Var efen
dim, müdahaleme lüzum var. 

BAŞKAN — Hiç lüzum yok, hiç lüzum yok 
efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Parlamentoya 
hakaret etti. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Parlamentoya 
hakaret yok efendim ve sözü de geri aldı efen
dim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Parlamentoya 
hakaret ettiriyorsunuz, yazıklar olsun senin gibi 
Başkana. 

1. — Anlara İJyesi Yiğit Kök er'e iki İhlar 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Size de yazıklar olsun. Size 
bir ihtar daha veriyorum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yazıklar ol
sun senin gibi Başkana, 50 kere ihtar vermez
sen... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — «XXXVII san ıh Türkiye Cumhuri
yeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Mil
let Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabıd olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu, 
Mcdî ve İktisadî İşler, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : i/96; C. Senatosu : 1/91) (Dağıt
ma tarihi : 17 .7 . 1972) (S. Sayısı : 125) (1) 

(1) 125 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan, (XXXVII) sayılı «Türkiye 
Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Maz
har Millet Tarifesi» nin yürürlüğe konulması
na dair olan Bakanlar Kurulu kararının onay
lanması hakkındaki 125 sıra sayılı Kanun tasa
rısının önemine binaen gündemde mevcut bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkan?. 

M. Faik Atayurt 
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BAŞKAN -— Sayın Atayurt, lütfen gerekçe-
yi izah edin, gerekçesiz görülüyor. Lütfen teş
rif edin efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi» 
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu kararının onaylanması hakkında, ka
nun tasarısı üzerinde müzakerelerin öncelik ve 
ivedilikle yapılması zarureti münasebetiyle, ko
misyonumuzda bu konuda varılan mutabakata 
uyarak bir önerge takdim etmiş bulunmakta
yım. 

Raporumuzda ve kısa önergemizde de gerek
çesini hulasaten arz ve izah ettiğimiz konu ol
dukça eskimiş bulunmaktadır. Bunun gecikme-
siyle dış ticaret bakımından ve gümrük tatbika
tı yönünden millî çıkarlarımız bir müddet da
ha beklemek durumunda kalacaktır. Bunun 
halli de malî yönlerden ve ekonomik bakımlar
dan zararlar doğuracaktır ve aynı zamanda mil
letlerarası andlaşmalar bakımından da icabeden 
süratin temin edilememesi gibi bir mahsur ile 
karşılaşılmış olacaktır. Bu itibarladır ki, Parla
mentonun da tatile girmek üzere bulunduğu bir 
sırada, bütün formaliteleri ikmal edilmiş bulu
nan bu yasa tasarısının biran önce görüşülerek 
kanunlaştırılması ve muktezasınm tayininde 
millî menfaatlerimizin bulunduğunu arz ve ifa
de ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gerekçe de izah edilmiştir, öncelik teklifini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... öncelik teklifi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de vardır. İvedilik teklifini 
de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsın
lar efendim. 

Hükümet ve Komisyon hazır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır. efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir 
efendim. 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi» 
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması (G-ATT) çerçevesinde Cenev
re'de, Türkiye'nin katıldığı 1964 - 1967 Ticaret 
Konferansı sonunda Âkit Taraflarca yapılan ta
rife indirimlerini tespit eden ve 25 . 9 . 1987 
tarih ve 6/8905 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesi ile Türkiye tarafından onaylanan «Ge
nel Anlaşmaya ek 1967 Cenevre Protokolü» ne 
bağlı, 23 maddeden ibaret «XXXVII sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Müsaade
ye Mazhar Millet Tarifesi» nin yürürlüğe ko
nulmasına dair olan 3 . 2 . 1968 tarih ve 6/9499 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Tasarı cetvelleriyle bir
likte açık oylarınıza sunulacaktır. 

2, — 4R37 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanıtının .13 ncii 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına- eletir 
kanun teklifinin Millet Meclisince ked)ul olunan 
metni re Cumhuriyet Senatosu Sosyeıl İşler ve 
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Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet 
Meclisi: 2/403; Cumhuriyet Senatosu : 2/23) 
(S. Sayısı : 124) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Tüzük gereğince 1 defada görü
şülecek» işler kısmında bulunan 4837 sayılı iş 
ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifinin, 
gündemde mevcut bütün işlere takdimen önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plan 
Komisyonu 

Başkanı 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, bunun da ge
rekçesini lütfen izah ediniz. Oturduğunuz yer
den de mümkün efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, bu da 
oldukça eski bir kanun teklifidir. Bunun da bir 
an önce neticeye bağlanması zarureti aşikârdır. 
Zira, Parlamento yakında uzun bir tatile gire
cektir. Tatilden sonra Üçüncü Bsş Yıllık Kal
kınma Planı görüşülecek, Bütçe görüşülecek 
ve birtakım hayatî taşanların görüşülmesine 
geçilecektir. Bu bakımdan bu küçük teklif ve 
tasarıların biran önce neticelendirilmesi bakı
mından komisyonumuzda yapılan müzakereler
de kararlaştırıldığı veçhile, bu amaçla öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — öncelik ve İvedilikle görüşül- j 

me önergesinin gerekçesi de izah edilmiştir. Ev- ! 
velâ öncelik hususunu oylarınıza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş- i 
tir. j 

^ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo- j 
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil- j 
mistir efendim. | 

Tasarının müzakeresine geçiyoruz. Sayın j 
Bakan ve Komisyon Başkanı yerinde. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy-

(1) 124 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

I larmıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler.. 
Etmeyenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Raporun okunmaması kararlaştırılmıştır. 
Yalnız, Millet Meclisinin kabul etiği metin 
Senatomuzca reddedilmiş olması sebebiyle bu da 
açık oylarınıza sunulacaktır efendim. 

,!>'. — Gümrük kanunu tasarısının Millet 
Meclisince Lahul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Millî Savunma, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Ana
yasa- ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonletrın-

I dan 2:şer üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
\ Komisyon raporu (M. Meclisi 1/155, ('. Senato

su 1/S4) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
11.7'. 1.972) (1) 

BAŞKAN — 78 nci Birleşimde müzakeresi 
tamamlanan 121 sıra sayılı Gümrük kanunu 
tasarısı da açık oylarınıza arz edilmiştir. Her 
3 tasarı hakkındaki oy kutularını sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. Kabul oyu verecek olan 
sayın üyeler «beyaz» pusulalarını, ret oyu 
verecek sayın üyeler «kırmızı» oy pusulalarını, 
çekinser oy kullanacak sayın üyeler de «yeşil» 
oy pusulalarını kullanacaklar. Yanlarında oy 
pusulası bulunmayan sayın üyeler vazifeliler 
tarafından dağıtılacak olan mühürlü beyaz kâ-

j ğıtlarla iradelerini izhar edeceklerdir. 
j Vazifeliler oy kutularını sıralar arasında do-
i iaştırsmlar. 
I -/. —- Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirlcr 
j kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Malî ve İktisadî İşler, İçişleri, Tarım ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarından 3'cr üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu, 
(Millet Meclisi : 1/609; Cumhuriyet Senatosu : 
1/104) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 
19 . 7 . 1972) (2) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka

nunu tasarısı basılmış ve sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. 

(1) 121 S. Sayılı basmayazı 17 . 7 . 1972 ta
rihli 77 nci Birleşim tutanağının sonuna ekli
dir. 

(2) 131 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Komisyonumuz, tasarının bir Anayasa gere
ğinin gerçekleştirilebilmesinin önemli bir mües
sesesi ve kalkınma çabalarının önemli bir adımı 
olduğunu gözeterek Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulmasını karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Şeref Kayalar 

Bursa 
BAŞKAN — Sayın Şeref Kayalar, önergeni

zin gerekçesini izah buyurunuz efendim. Buyu
runuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Saym Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler tasa
rısı uzun süredir efkârı umumiyeyi alâkadar 
eden bir kanundur. Meclis de yakında tatile 
girmek durumundadır. O itibarla biran önce 
efkârı umumiyenin pek alâkalandığı bu kanu
nun Yüksek Senatomuzdan da çıkması tensip
lerinize arz edilir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Evvelâ gündeme alınması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

öncelikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

İvedilikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Bakan ilhan öztrak ve Sayın Komis
yon Başkanı Şeref Kayalar yerlerinde. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunmaması kabul edilmiş
tir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu tasa
rının tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tasan üzerinde söz isteyen sa
yın üyeleri sırası ile arz ediyorum : 

Sayın Yusuf Ziya Ayrım. 
Sayın Nurettin Ertürk. 
Saym Salim Hazerdağlı. 
Buyurunuz Sayın Yusuf Ziya Ayrım. 
Sayın Tığlı, söz istediniz mi efendim? 
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MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, buyurunuz efen
dim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Saym 
Başkan, muhterem senatörler; 

Uzun yıllardır kamuoyunu işgal eden, bil
hassa köyde, kentte yaşayan ve kötü hayat şart
ları içerisinde bulunan Türk çiftçisini biran ev
vel refaha kavuşturmaya bir vesile teşkil et
mek üzere ele alman bu kanun tasarısının, ma
alesef Senatoda kısa bir süre içerisinde kanun
laşması için uğraşılması biraz şanssızlık olacak
tır. 

Muhterem senatörler, ilk olarak Toprak ve 
Tarım Reformu öntedbirler kanun tasarısı Ni
hat Erim Hükümetleri zamanında komisyona 
geldiği vakit büyük bir heyecan vardı. O za
man komisyon odasında yer bulmak bile müm
kün değildi. Zamanla kanun, bazı hususlarda 
istisnalar kabul ettikten sonra, yavaş yavaş gö
rüyoruz ki, büyük bir kitleyi ilgilendiren bu 
kanunu takibeden parlamenterlerin sayısı da 
gittikçe azalmaya başladı. 

Şimdi muhterem senatörler, biz bu Toprak 
ve Tarım Reformu öntedbirler kanun tasarısını 
getirirken; öyle kabul ediyoruz, birçok arkadaş
ların zihinlerinde o şekilde tecessüm ediyor, 
Türk çiftçisi derhal bir huzur ve refaha kavu
şacaktır, Ben, tatbikattan gelen bir teknisyen 
olarak, huzurunuzda şunu arz ediyorum ki, bu 
kanunda bazı hususlar vardır ki, mülkiyet ve 
hürriyeti tehdideder mahiyettedir ve düzenli 
işletmelerde de verimin eksilmesi bakımından 
bazı zararları olacaktır. Şöyle ki; 

Muhterem senatörler, kooperatiflerin kurul
masını şart koşuyoruz. Güzel, kooperatiflerin 
kurulması hakikaten mühim. Şimdi, biz önce 
Devlet müesseselerini ele alalım. Türkiye'de ta
rım işletmeciliği ile uğraşan Tarım Bakanlığı 
bünyesinde gerek Veteriner Genel Müdürlüğüne 
ve gerekse Ziraat işleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı hemen hemen yüze yakın müessese var
dır. Devletin, «Teknik gücü» diyelim, bu mü
esseselerde bulunduğuna göre, bu müesseselerin 
hepsinin kâr etmesi lâzımgelir. Halbuki bun
ların bilançolarını tetkik ettiğimiz zaman görü
rüz ki, bunların % 80'ine yakını, bugünkü İk
tisadî Devlet Teşekkülleri de dâhil, bir zararın 
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içerisindedirler. O halde muhterem arkadaşlar, 
Anayasanın 37 noi maddesi gereğince, Türkiye 
topraklarını en verimli şekilde işletmek mev-
zuubahis olduğuna göre, burada bilgi ve tekniği 
hâkim kalmanın yollarını bulmalıyız. 

Misaller gayet çok. Muhterem senatörler, 
bugün Amerika'da ziraatle iştigal eden nüfus; 
1957 yıllarında % 12 civarında idi, şimdi ise 
% 5'e düşmüş. 0 hailde Amerika gibi bir mem
lekette, heimen hemen ziraatle iştigal eden nü-
fuis 9 milyon civarında. Fakat bu ülke; bugün 
nüfusunun % 65'i ziraatle iştigal eden Türkiye, 
% 70 - 80li ziraatle iştigal eden Pakistan, % 
90'ı ziraatle iştigal eden Hindistan, iran gibi, 
Doğudaki bütün memleketlere; buğdayından 
tutun, yağına, tavuğuna kadar yardım yapmak
tadır. O halde görülüyor ki, toprakların daha 
ziyade fazla dağıtılması maliyet fiyatlarının 
yükselmesine sebebolacaktır. Evet, bizim Ana
yasamızın bir maddesinde; «insan haysiyetine 
yaraşır bir şekilde vatandaşları kalkındır
mak.» der. Hakikaten, Anayasa üzerinde güzel 
gözükür. 

Şimdi, bizde toprak reformunu yaparken 
muhakkak ki, toprağı parçalamadan ziyade, 
(birçok yerlerde de birleştirme olacaktır.» 

Arkadaşlar, en mühim unsur, tarımda mali
yetleri düşürmektir. Bugün meselâ Türkiye'de 
şekerle bal fiyatları arasındaki oran 4 - 5 misli 
fakat Amerika'ya baktığımız zaman iki mislini 
geçmiyor. O halde bizim, balda bile ki, çiftçili
ğin bir koludur, maliyeti düşürmemiz lâzım. 

Arkadaşlar zaman zaman burada gündem dı
şı konuşjmalaır yapıyorlar; mısır fiyatı şu ol
sun, tütün fiyatı bu olsun, şöyle olsun böyle ol
sun, diye mütemadiyen bunun üzerinde duru
yorlar. Muhterem senatörler, bunların hepsi 
topraktan geçtiğine göre, toprakla uğraşmak 
çok zor ve meşakkatli bir iştir. Hakikaten 40 -
50 derece sıcağın altında pamuğa çapayı vuran 
kadının, üzerine bir hez parçası gertmiş olduğu 
2 - 3 aylık çocuğunu, her çapayı vurup ilerle
dikten sonra kendisi ile beraber ilerletip; ak
şam köye dönerken de dudakları çatlamış va
ziyette sırtına sardığını gördüğünüz zaıman in
sanın içi parçalanır. 'Sonra o kadın eve döndüğü 
zaman da o sıcakta tandırda ekmek pişirmek 
için çaba sarf eder. 

Şimdi, ben şu kanaateyim ki, bugün biz bir 
fobinin içerisindeyiz. Reform, deyince hemen 
kalkınacağız, gelişeceğiz zannediyoruz. Yıllar
dır tarımla uğraşan Türk köylüsü uyuşjmuş bir 
vaziyettedir. 'Tarım kesimi biraz da insanları, 
hakikaten fuzulî olarak bu dala bağlamakta
dır. 

Ben o kanaatteyim ki, bugün, Türkiye'deki 
topraklan parçalamaktan ziyade birleştirmek, 
muayyen ellere teslim edip, diğer vatandaşlara 
başka iş dallarında yer bulmak lâzımdır. 

Kredi sistemlerinde bazı düzeltmeler yapmak 
suretiyle öyle tahmin ederim ki, bugün köyden 
şehir e doğru vukubulan nüfus erozyonunu tut
muş ve hatta bazı münevverlerin mecburî köye 
doğru gitmesini sağlamış olacağız. 

Her halde sizler de farkındasınız. Geçen yıl
dan beri 200 - S0Û tane ziraat mühendisi, yüze 
yakın veteriner hekim işsiz olarak dolaşmakta, 
kadrosuzluk yüzünden tayin edilememektedirler. 
Arkadaşlar, bunlar tarım kesiminde faydalı ola
cak kişilerdir ve teknik güçtür. Bugün benim 
mesleğimden olan 6 000 zirat mühendisinin içe
risinde hemen hemen serbest olarak çalışanların 
sayi3i parmakla gösterilecek derecede azdır. O 
halde nişin bu teknik bilgiye sahibolan kişiler 
köye, kente gidip de bu topraklarla uğraşmıyor
lar? 

Muhterem arkadaşlar, baltan da arz etmiş
tim; toprakla uğraşmak çok zor, külfetli bir iş
tir ve toprak çok nankördür. Ekersiniz, gayet 
güzel mahsulünüz vardır, bir sel gelir bir dolu 
âfeti hepsini alıp gider. Bir atasözü vardır; 

Muhterem senatörler, ben kendi mıntıkamla 
mukayese ediyorum. Dikkat ediyorum; 15 ta
ne kazamız vardır, bu kazaların içerisinde ara
zisi en zengin olan İğdır kazasıdır. Şimdi, yıl
lardır bu kazadan görmedim ki, bir çiftçi va
tandaş gelsin Ankara'da, istanbul'da bir apart
manın bir katını alabilsin. O halde bu mümkün 
olmadığına göre, maliyeti de yükselteceğine 
göre arzu edilen neticeyi vermeyecektir. Şimdi 
bu reforimu çıkarmayalım diye de bir şey yok. 
Muhakkak ki, bu reformu yapmamız lâzım. 
Fakat hakikaten istihsalimizi zedelemeyecek, | 
vatandaşlar arasında huzursuzluk yaratmaya
cak çarelere başvurmamız lâzım. Dünyadaki 
misallere biraz itibar etmemiz gerekir; demin 
verdiğim Amerika misali gibi. 
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«Bir çiftçinin karnını yardığınız zaman 40 tane 
gelecek yıl çıkar.» Ben kendi nmtakaına bakıyo
rum; yine oradan misal vereyim, bugün mmta-
kalara gere bölge planlamasını yapmak mecbu
riyetindeyiz. Bölge planlamasını yaptıktan son
ra, her bölgenin geçim kaynaklarını, potansiyeli
ni tespit edip, buna göre reformları da ayarlama
mız gerekir. 

Şimdi, maliyeti düşürmek için bazı hususlar 
vardır. Bunlara riayet etmemiz gerekir; fakat 
bütün gelip geçen hükümetlerde, dikkat ediyo
rum, hakikaten nedense bu konular ürerine eğile-
miyoru^, 

Muhterem senatörler, traktör konusundan 
bahsedeyim. Traktörün birisi 40 bin liraya mal-
oluyor, bugün 75-100 bin lira arasında satılıyor. 
Gübre durumu yine aynı vaziyettedir. Türkiye' 
de gübreyi, ziraat âlet ve makinalarmı ithal ede
cek bir Devlet teşekkülü vardır, bu da Ziraî Do
natım Kurumudur. Bunun vasıtası ile getirmek 
sureti ile ucuzluk temin edebiliriz; fakat olmu
yor 

Neden bütün hükümetler zamanında dedim? 
Şimdi, finansman açığını karşılamıyorlar, Karşı
lamayınca, Ziraî Donatım Kurumu bu defa ban
kalardan % 21 nispetinde faizle para alıyor. Bu 
faizle parayı aldıktan sonra, pek tabiî ki bunun 
üzerine % 10 da kâr koyduğu zaman % 30 gibi 
fahiş bir fiyatla çiftçiye intikal ediyor. Düşü
nünüz; bu makina fiyatlarındaki, gübre fiyatla
rındaki artışlar maliyet unsurunu da yükseltmiş 
oluyor. Bilhassa Ortak Pazara girmiş olduğumuz 
bu geçit dönemlerinde artık bazı ziraî mahsulle
rimizde ; ki zannediyorum biz bunlara daha ziya
de ziraî mahsuller ihraç edeceğiz, maliyeti biraz 
aşağı derecede tutmak mecburiyetindeyiz. Mese
lâ bugün çay, Ortak Pazarda rakipsiz bir metaı-
mız; fakat maalesef çayın durumu perişan. Da
ha henüz çay durumuna bir şekil veremedik. 

Şimdi, kanunun 6 ncı maddesinde demin arz 
ettiğim gibi, hürriyetleri, mülkiyetleri tehdit 
eden bazı şeyler var. Muhterem arkadaşlar, ora
da deniliyor ki; 30 dönümü geçeri parçalar üze
rinde hiçbir hak kullanamaz; tapuya şerh veri
li?. 

Muhterem senatörler, Türkiye'yi bir gözünüz
den geçirin. 30 dönüm; Adana, Mersin, Söke ova
sı, İzmir için bir önem taşır, Antalya için bir 
c-nem tanır. Turfanda sebzecilik, meyvacılık ve 
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| çeşitli mahsul alınan, iki, üç mahsul alman yer
lerde 30 dönümün bir değeri vardır; fakat arpa 
ve buğday, hatta arpanın bile zor yetişmiş oldu
ğu bölgeler için bu 30 dönüm çok az bir orandır. 
Kanun yapıcılar diyorlar ki; «Efendim, biz bu 
öntedbirler kanun tasarısı ile iste bunu hallettik; 
bu toprak elden çıkmasın. Halbuki, esas toprak 
reformu kanun tasarısını getirdiğimiz zaman 
başka bir şekil düşünülecek «Muhterem arka
daşlar, suyu baştan kestikten sonra artık su gel
mesine imkân yoktur. Bu bakımdan benim is
tirhamım şu: Bu madde üzerinde durulsun. 
Ama hava şöyle; derhal şu kanunu çıkaralım. 
Neden efendim?.. Böyle emrediliyor veyahut da 
böyle isteniliyordu.. Beyefendiler, emirle bu 
işleri yapmayalım. Mülkiyetleri zedelemeye
lim. («Yok öyle şey,» sesleri) Yalnız, akla ve 
mantığa uygun şekilde.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — öyle 
bir şey yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Yok öyle bir şey, ne
reden çıkarıyorsun? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Emir 
diye bir şey yok. 

Y. ZİYA AYRIM (Devamla) — Beyefendi, 
karışmayın. Siz ne karışıyorsunuz? Karışma
yın. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hazerdağlı.. Lüt
fen Sayın Hazerdağlı, lütfen efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Parla
mentoya zarar veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen efen
dim. Lütfen hatibin konuşmasına imkân verin 
efendim. Rica ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yok 
öyle bir şey. Parlamentoya böyle konuşmakla 
zarar veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Siz cevap verirsiniz efendim. 
Siz çıktığınız zaman cevap verirsiniz. Söz sıra
nız var efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Zatıâli-
nizin müdahalesi lâzım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Y. ZİYA AYRIM (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, evet maalesef ben öyle söyleye
ceğim; siz başka şey de diyebilirsiniz, ona bir 
diyeceğim yoktur. 

416 — 



C. Senatosu B : 79 

Biz burada çaba sarf ederken, halkın ihtiyaç
larını dile getirirken; hakikaten bu fakir vatan
daş kitlelerini bu çıkmazdan, bu perişanlıktan 
kurtaracak mıyız, kurtaramayacak mıyız? Bu
nun üzerinde durmamız lâzım, ikinci Beş Yıllık 
Plan gereğince 1972 yılma kadar Türkiye'de 
okulsuz köy kalmayacaktı beyefendiler. Be
nim kazamın köylerinin % 50 sinde okul yoktur. 
Niçin hakikatleri kabul etmiyoruz? 

Şimdi ben diyorum ki; af buyurun, alavere 
dalavere, kurt Mehmet nöbete... Yine bu ka
nunun ağırlığı Orta Anadolu ve Doğu Anado
lu'nun köylerinin üzerine geliyor. Bu sıkıntı 
orada çekilecektir. Bugün Ankara'nın, İstan
bul'un etrafında toplanmış olan binlerce gece
kondularda oturan kişiler her halde İstanbullu, 
izmirli, Adanalı, Mersinli değildir. Bütün bun
lar Çankırılı, Çorumlu, Karslı, Ağrılılardır. 
O halde buralarda 30 dönüm arazinin üzerin
de hak tanınmamak insaniyete sığmaz. Bu ölçü
leri biraz uygun düşünelim, kati hareket etme
yelim. Burada, bölgelere göre derken, 30 ilâ 100 
dönüm üzerinden diyelim. Verimli bölgelerde 
30 dönüm olsun, bazı arazisi verimsiz olan bölge
lerde de 100 dönüm üzerinden gidilsin. Hiç ol
mazsa buradaki vatandaş şehre göçüp geldiği 
zaman mecburi arazisini elden çıkarır. 

Muhterem arkadaşlar, bakın Türk çiftçisi, 
Türk köylüsü artık eskisi gibi değil. Onun da 
aklı başına gelmiştir. Bugün o kendi kendisine 
reform yapıyor. Siz farkında değil misiniz? 
Niçin bunlar şehirlere geliyor? Niçin; sebebi ne
dir? O topraklar bu vatandaşları geçindiremi-
yor. Lütfen bu konuya eğilin, bir şey yapın.. 
Doğu Anadolu'dan gelenlerin, Orta Anadolu' 
dan gelenlerin hepsinin elinde 50 dönüm, 100 
dönüm, 200 dönüm toprak vardır; fakat 100 
dönüm, 200 dönümün Anadolu'nun kıraç arazi
sinin bir değeri yoktur. 

Bu bakımdan katı hareket ederek ölçüleri 
dar tutmanın bir manası yoktur. Ben o bakım
dan diyorum ki; emirle hareket etmeyelim. 
Yoksa, toprak reformu değil, Türkiye'de Türk 
Milletinin kalkınması için herhangi bir reform 
da olsa, en başta ben gönülden arzu ederim ki, 
o reform olsun. Yeterki, bu sıkıntıdan hem halk 
hem de biz kurtulalım. Çünkü halkın sıkıntıda 
olması bizi daima baskı altında bulunduruyor, 
bizi daima perişan duruma sokuyor. 
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BAŞKAN — Sayın Ayrım, bir noktayı tav

zih etmenizi istirham edeceğim. 
Bu, «emirle» kelimesi Parlamento adabın

da sizin dilinizle kullanılması icabeden bir te
rimdir. Lütfen tavzih ediniz. Her halde maksa
dınız. Parlamentoya bir emir verilmesi değil
dir 

Y. ZİYA AYRIM (Devamla) — Hayır, 
Parlamentoyu kasdetmek istemedim, vicdanı 
onu kabul edenler için kabul ediyorum; ama 
etmeyenler için bir şey diyemeyeceğim. Vicda
nında onu duyacak, onu hissedecek.. 

Sayın Başkan, bugün afet olmuştur, bana, 
bütün arkadaşlara geldiği gibi bir sürü afet 
için çarşaf gibi teller gelmiştir. İnanır mısmız; 
ben bu tellerin çekilmiş olduğu bölgelerin in
sanlarına acıyorum. Çünkü bu telleri çeken 
adamlar yumurtalarını, tavuklarını satarak 
o telleri çekiyorlar. Biraz insaflı olalım. Türki
ye "nin bütün bölgeleri aynı değil ki... Biz bölge
cilik yapmak zihniyetinde de değiliz; fakat di
yorum ki, bu muvazenesizliği kaldıralım. Bazı 
arkadaşların hakikaten mıntıkaları iyidir, va
tandaşların durumları da iyidir, bundan biha
ber olabilirler. Fakat ben diyorum ki, toprak 
nankördür, toprakla uğraşmak zor iştir. Kâğıt 
kalem üzerinde çok kolay oluyor. Bir çok mes-
lekdaşlarımı görmüşümdür, kâğıt kalem üze
rinde bu kadar pamuk, bu kadar çeltik ekersin 
bir senede milyoner olursun derler; fakat neti
ce sıfır. 

Yalnız, toprak reformu çıkarken bu kanu
nun hakikaten en iyi hususlarından birisi şu
dur: Bugün Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu 
bölgelerinde "feodal sistem» kaçan, insanlık 
haysiyetini hakikaten zedeleyen ve birçok köy
lerin bir ağaya bağlı olduğu bölgelere bir an 
evvel bu kanunun tatbik edilmesi hakikaten 
güzel bir şey olacak. Yeter ki, bu kanunu ya
parken, düzenlerken bilgili çalışma şeklini na
sıl organize edeceğiz; bunu kanun geldiği za
man belirtelim. Demin de arz ettiğim gibi, 
iktisadî Devlet Teşekküllerinin durumu, Dev
let müesseselerinin durumu belli. Bunlar çalı
şırken, bizler, hazır reform gelmiş de, bunlar 
kalkınacaktır diye düşünmeyelim. Onun için, 
bu toprak reformu kanunu kolay bir kanun 
olsa, bunu şimdiye kadar gelen hükümetler, 
1950'den daha evvelki hükümetler muhakkak 
yapmış olurlardı. 



C. Senatosu B : 79 19 . 7 . İ972 O : 1 

Muhterem senatörler, Demokrat Partinin 
doğuşunu ben bir bakımdan 4753 sayılı Top
rak Kanununa bağlıyorum. O zaman parçalan
ma oldu; arazi sahipleri bir tarafa ayrıldılar, 
nihayet parti kurdular. Muş pilot bölge oldu
ğu zaman orada vazifeli idim. Bir baktım, ba
zı köylerde muazzam arazi sürümü yapılıyor; 
Urfa'dan vesaireden geliyorlar. Sonra araştır
dım, 4753 sayılı Kanun gereğince Erzu
rum'un birçok köylerinden, Trabzon'dan va
tandaşları iskân etmek için toprak verilmiş
tir; fakat Karadeniz'den gelen o vatandaşlar, 
Erzurum'dan gelen o vatandaşlar hiç bir hi
maye görmediği için, bu arazileri muayyen 
beylere, ağalara, senetle devrederek bu saha
ları terk etmişler, bugün bu araz] tamamı ile 
onların eline geçmiştir. Türkiye'de arazi norm
larını tutarken, istihsalin yüksek olması ba
kımından; maliyet unsuru bakımından mu
hakkak ki, ben şahsen geniş tutulması taraf -
tarayım. 

Artık dünyada teknik ilerliyor. Teknik iler
lediğine göre, verimi artırmak için bilgili ça
lışmak mecburiyetindeyiz. 

Bir endişem de, bu 6 ncı madde dolayısıyla 
şudur : Bizim mıntıka hayvancılık mıntı
kası. Hayvancılık mıntıkası meraye ihtiyaç 
gösteriyor, mera hayvancılığına dayanıyor. 
Kesif yem henüz maalesef Türkiye'de daha 
yaygın bir hale gelmemiştir. 

Bugün et probleminde çekmiş olduğumuz 
sıkıntı da bunun bir neticesidir. Şimdi Doğu 
Anadolu'da bu mevsimde, yani Ağustosun 
sonundan itibaren Erzurum, Ağrı, Kars vilâ
yetlerinde sığır ve koyun olarak müthiş et ve
rimi vardır; fakat muhterem arkadaşlarım, 
kombinalarımız bunları kesip değerlendirecek 
kapasitede değildir. Bu hayvanlarımız ne olu
yor? İran'a kaçak gidiyor. Bu hususu, ilgili ar
kadaşlar gelmişti onlara ve Tarım Bakanlığına 
arz ettik. Kars'da günde 200 koyunla 50 tane 
sığır kesilecek... Beyefendiler, üç ayda 12 000 
koyun, 10 000 sığır kesilecek demektir. Bu bir 
köyden, iki köyden çıkıyor arkadaşlar. Ben si
ze .bir rakam vereyim; Ağrı'nın yatanında, Do
ğu Bayazit'in Tahilki köyünde 70 000 koyun ol
duğunu söylersem belki siz buna hayret eder
siniz. Bu köy yalnız koyunculukla uğraşıyor. 

Bölgelerin hususiyetleri başka başkadır. 
İğdır'ın birçok köylerinde, verimli arazisi 

olan, geniş ziraat yapılan İğdır'da dahi 35 
- 40 000 koyunu olan köyler çoktur. Çünkü 
bunlar Van yaylalarına gidiyorlar, kışın da 
Ağrı dağının eteklerine gelerek bakılıyorlar. 

O batomdan, biz mera hayvancılığının ya
pılmış olduğu bölgelerde 30 dönüm üzerinde 
bir tahdit koyarsak, vatandaş sıkıntıya düşe
cektir. Yani, normları tespit ederken bölgele
rin özelliklerini biraz dikkate almak lâzım
dır. Ben bu hususta çalışan teknisyen arkadaş
ları kınamıyorum, muhakkak ki etütlerini yap
mışlardır. Meselâ, en çok Köy İşleri Bakanlığı
nın yaptırmış olduğu envanterlere dayanılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, tatbikat şöyledir: 
Köylüye tohumunu vereceğiz dersiniz, sabah 
bakarsınız ki, 100 hane olarak karşınıza ge
lir. 

Arazi vereceğiz dersiniz, bu defa bakarısınız 
karşınıza 200 hane olarak gelir. 

Köy envanterlerini yapan arkadaşlar köy
lere gittiği zaman bunlara verilen rakamlar 
sıhhatli değildir. Ben de içerisinde bulundum 
sılhhatli değildir, bunu samimî olarak söylemek 
gerekir. Köylü, Devlet bir vergi mi alacak ve
ya, ba?ka bir şey mi var diye çekinir. 

Ben şahsen çiftçi kütüklerinin tutulması için 
uğraştım. Kendi vilâyetim Kars'ta üç ay içeri
sinde iki köyün kütüğünü zor tutabildim. Son
ra da vazgeçtik. Bu iş çok külfetli. Bütün var
lığını tespit edip, Devletin karşısına geldiği 

I zaman, bankadan kredi almaya geldiği zaman 
muhtarın mühürüyle «Benim bu kadar ineğim, 
bu kadar öküzüm, bu kadar toprağım var» şek
linde değil de; hakikî resmî rakamlara is'ti-

| nat eden hususlara itibar edilerek tespit et-
I metk isterseniz, bunlar çok zor, çok külfetli iş-
I terdir. 
ı 
| Şimdi bu kanun çıkacaktır, memleket için 
| hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Yalnız istirhamım su: 
! 
j Muhterem arkadaşlar, bilhassa hayvancılı-
s ğa dayanan Orta Anadolu'daki kurak bölge-
! terde bu normu baştan 30 dönüm olarak kafaul 
| etmeyelim... 
j GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
- KAYALAR (Bursa) — Yok öyle bir şey. 
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YITSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Var
dır Sayın Başkanım, 6 ncı maddede 30 dönüm 
olarak tespit edilmiş. 

Baştan da arz ettim; suyu keserseniz su git
mez tarlalara; onun mânası odur. 

Hepinizi saygryle selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nurettin Ertürk, buyurunuz. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler; 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler tasa

rısı esas kanunu kadar önemlidir. Bu itibarla, 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana alman ted
birleri kısaca izahta büyük fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Cumhuriyetin kuruluşunda nüfusumuzun 
% 87'sinden fazlası köylü ve çiftçi idi. Bu züm
renin üzerinde ilk defa duran yine Atatürk ol
muştu. Atatürk: «Memleketin efendisi köylüsü
dür, millî ekonomimizin temeli ziraattir» diye
rek, köylü ve toprak münasebetlerini ele almış; 
«Ziraatle iştigal eden köylüyü topraklandırmak 
Hükümetlerin başta gelen vazifesidir» diyerek, 
ilk hedefi vermişti. 

Hükümet bu maksatla 1341'de, yani 1925 se
nesinde Bütçe Kanununa eklenen Toprak Tevzi 
Talimatnamesiyle Muvazene-i Umumiye Kanu
nunun 23 ncü maddesine istinadederek, Devlete 
ait bulunan tarım arazisinin muhtaç çiftçilere 
tevsii kabul edilmiş ise de, esaslı bir tatbikata 
başlandığı maalesef görülememiştir. 

Bundan 9 sene sonra, 1934 senesinde çıkar
tılan 2510 sayılı İskân Kanunu ile yurt dışın
dan gelen göçmen vatandaşlarımıza toprak ve
rilmek suretiyle iskânları ele alınmış idi. 

Sonradan, bilhassa Birinci Dünya Savaşı do-
layısıyle memleketin bir kısım bölgelerinden 
göç etmek zorunda kalanlara da bu kanun hü
kümleri teşmil edilmek suretiyle, mevzii ve kü
çük ölçüde tatbikata girişildi. Maalesef bu tat
bikatın, bir nevi yağma şeklini aldığı da müşa-
hade edilmiştir. 

Memleketin Marmara ve Ege gibi müstesna 
bölgelerindeki zeytinlikler, bağlar, bahçeler gi
bi değerli ürün veren yerlerin yanında, dükkân
lar, hanlar, konaklar, yalılar gibi çok değerli 
mülklerin de dağıtıldığı ve bu arada anlaşarak 
ihaleye çıkartılanların sembolik bedellerle belirli 

ve nüfuzlu hakikî ve hükmî şahıslara satıldığı 
ve Atatürk'ün işaret buyurduğu hususun ciddî 
olarak ele alınmadığı görüldü. 

1945 senesinde çıkartılan 4753 sayılı Kanun
la toprak tevzii ele alınmak istendi ve bazı böl
gelerde kamulaştırma suretiyle tatbikata giri-
şildiği görüldüyse de, politik sebeplerle daha 
ileri gidilemedi. 

Muhterem arkadaşlar, esefle ifade edeyim 
ki, 4753 sayılı Kanunun tatbikatından ziyade 
politik istismarı ele alınmıştır. Şöyle ki: Demok
rat Partiyi kuranlardan bazılarının Cumhuri
yet Halk Partisinden istifa veya ihraçları bu ka
nunun çıkmasına ve tatbikatına bağlanmak ve 
çok partili rejime girmemizin büyük mânası 
böylece küçültülmek suretiyle istismar konusu 
yapılmıştı. 

Ayrıca, baskı ve tehdit unsuru olarak da 
kullanılmıştır. 

Toprak reformu, 1948'dan bu yana, hemen 
her seçimde öne sürülen ve istismar edilen bir 
konu olmakta devam etmiştir. Başkaca hiç bir 
faydası olmasa, sırf bu istismarları önlemek ve 
demokratik rejimi istismarcıların tasallutundan 
kurtarmak için de olsa, biran evvel tahakku
kunu yürekten arzu etmekteyim. 

Kaldı ki, mülkiyet hakkını zedelemeden 
toprak ve tarım reformunun birlikte yapılma
sının faydaları inkâr edilemez. Tatbikatının 
dürüst ve millî bünyemize uygunluğu nispetin
de, faydaları da büyük olacaktır. 

Muhterem senatörler, bugün toprak ve ta
rım reformunu istemeyen yok gibidir; fakat is
teme sebepleri başka başkadır. Bir kısmı sosyal 
adaletin temini ve ziraî kalkınmanın tahakku
ku ve ziraatle iştigal eden vatandaşı, işlettiği 
toprağın sahibi yaparak haysiyetini kurtarmak 
için, yani çok iyi niyetlerle istemektedirler. 

Bir kısmı, belki ileride rejim değişikliğine 
bir basamak olacağından ve kötü tatbikat neti
cesi huzursuzluğun köye ve köylüye kadar gi
deceğinden ve nasıl olsa her isteyene yeteri ka
dar toprak verilemeyeceğinden dolayı, gayri 
memnunlar çoğ-alır ve kitlede ümitsizlik başgös-
terir, bundan da kendileri melun fikirlerini da
ha kolay yaymak imkânı bulurlar diye iste
mektedirler. 

Yine bir kısımları da, ne olduğunu iyi bil
meden, başkaları istediği için görünmektedir
ler. 
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Bunları arzdan maksadım, kötü zihniyetli 
olanların, uygulamaları zaman zaman sabote 
etmek isteyeceklerinin gözönünde bulundurul
ması içindir. 

Aziz arkadaşlarım, üzülerek ifade etmek is
terim ki, 1331 senesinde 200 bin kadar vatan
daşımız tehcire tabi tutulmuş ise, bunlardan 
kalan Hazineye intikal eden bu arazinin iyi 
idare edilememesinden dolayı çıkan ihtilâf ve 
nizalarda birbirlerini öldüren vatandaşların 
sayısı bu rakamdan hiç de az değildir. 

Takip edilen toprak ve ziraî politika yü
zünden toprağı ve yetiştirdiği ürünü bakımın
dan fakir olan Doğu ve Orta Anadolu bölgele
rimizde toprak, değerini kaybetmiş, 1950'lerie 
âdeta iktisadî bir değer olmaktan çıkmıştı. Bu 
bölgelerde bir dönüm kıraç arazi 10 ilâ 15 lira, 
sulu arazi de 20 ilâ 30 lira arasında ancak müş
teri bulabiliyordu. Toprakla uğraşan vatan
daşların bu bölgelerde yevmiyeleri 25 kuruşa 
bile gelemiyordu. Esasen pek iptidaî usullerle 
yapılan ziraatten daha fazlası beklenemezdi. 
Başkaca iş sahaları da maalesef bulunamıyor
du. 

1950 senesinde iktidara gelen Demokrat Par
ti, Atatürk'ün direktifleri üzerinde ciddiyet
le durmuş, memlekete modern ziraat usullerini 
yerleştirmek için büyük gayretler sarfetmiştir. 
Memlekete modern ve sulu ziraati sokmanın, 
şeker pancarı ziraati ile daha kolay olacağını 
düşünerek muhtelif bölgelerde şeker fabrikala
rı kurmaya başlamış, bu maksatla traktör ve 
çeşitli ziraat aletleri, sunî gübre ithali önplâna 
alınmıştı. 

Bir taraftan ithal, bir taraftan tamir ve imal 
atelyeleri ve fabrikaları yanında, sunî gübre 
fabrikaları da kuruluyordu. Devlet Su işleri ve 
Tarım Bakanlığı teşkilâtları genişletiyor ve 
yurt sathına süratle yayılıyordu. Yeraltı sula
rından da faydalanılarak sulamaya büyük önem 
veriliyor, Toprak Tevzi Komisyonları adedi ar
tırılarak, toprak tevzii hızlandırılıyor ve buna 
paralel olarak ziraî kredi 10 misline çıkarılıyor 
ve netice alınacağından emin olunarak, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Teşkilâtı da bu çalışmalara yi
ne paralel olarak inkişaf ettirilmiş ve yurdun 
her bölgesinde silolar, çelik hangarlar yapılmış 
bulunuyordu. 

Bugün bu hareketlerin manası, toprak ve ta
rım reformunun tahakkuku idi; fakat yine ye
terli olamadı. 

Görülüyor ki, 1960'a kadar Cumhuriyet Hü
kümetleri görüş ve imkânları nispetinde toprak 
ve tarım reformunun tahakkukuna çalışmışlar
dır. Geçen yıl kalkınma hızını % 9'un üstüne 
çıkaran unsurların birisi hava şartları ise, di
ğer unsurları da, yukarda belirttiğim toprak 
ve tarım politikamızın tabiî bir neticesidir. 

Çok muhterem senatörler, 1950'de değersiz 
halde bulunan bu toprak, gösterilen ve devam 
ettirilen gayretler neticesi değerli bir unsur ha
line gelmiştir. Yukarda belirttiğim gibi, dönü
mü vasati olarak 15 ilâ 30 lira olan toprağın 
dönümü 300 ilâ 1 000 liraya, hatta bazı bölgede 
5 000, 10 000 liraya kadar çıkmıştır. 

Adalet Partisinin Hükümetten ayrıldığı 1971 
senesinde traktör adedi 55 binden 110 binin 
üstüne, ziraî kredi 3 milyardan 11 milyarın üs
tüne, sunî gübre istihlâki 2 milyon tonun çok 
üstüne çıkartılmıştı. Bunları kimse inkâr ede
mez. Bunlar resmî rakamlar. Bu rakamlar gös
teriyor ki, 1965 senesinden 1971 senesine kadar 
iktidarda bulunan Adalet Partisi tarım ve top
rak reformu konusundaki gayretlerini memle
ket imkânlarının da üstüne çıkartarak ve bü
yük ölçüde artırarak devam ettirmiştir. Yine bu 
maksatla bir de tarımda toprak reformu tasarı 
hazırlamış, ne yazık ki, Yüce Meclise sevk im
kânı bulamadan Hükümetten ayrılmıştı. 

Hükümette vazife aldığı günlerde «Ortak 
Pazar memleketlerine kavuşabilmemiz için 2359 
sene lâzım» diyen Sayın Attilâ Karaosmanoğ-
lu, bu demecinden aşağı - yukarı 5 ay kadar 
sonra, Ortak Pazar memeketleri seviyesine ulaş
tığımızı beyan etmişlerdi. Elbette bu netice 5 
ayda istihsal edilmiş değildi. 

Birkaç seneden beri memleketimizde cere
yan eden bölücü ve bozguncu mahiyetteki aşın 
sol hareketlerin sebepleri de, toprak ve tarım 
reformu başta olmak üzere, bazı reformların 
yapılmamasına bağlanmak istenmiştir. Bazı çev
reler de buna inandırılmalardı. Bunun çok ha
talı bir teşhis olduğu, hakikatle hiç bir alâkası 
bulunmadığı bugün daha iyi anlaşılmış ve gün 
geçtikçe daha da açıklığa çıkmıştır. 

Bugün için Türkiye, bir ziraat memleketi 
olmaktan çok, bir sanayi memleketi karakteri 
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arz eder. Bunu müdrik olan Adalet Partisi ziraî 
kalkınmanın yanında, sanayie de büyük ağırlık 
tanımış ve bugünkü inkişafı sağlamıştır. Bu sa
nayileşmenin inkişafı nispetinde toprakla uğra
şan vatandaşların verimsiz veya az verimli top
raklarını terk ederek, sanayi bölgelerine akın 
ettikleri bir vakıadır. Böylelikle sanayinin bü
yük inkişafı bu defa da toprak değerinin yine 
düşmesini intacetmeye başlamıştır. İstikrar bu
lana kadar ziraatten sanayie, sanayiden ziraat 
sektörüne intikaller devam edecektir. Vatandaş 
hangisini daha kârlı görür ve hangisi daha iyi 
karnım doyurursa orada karar kılacaktır. Bunu 
başka türlü önlemek mümkün değildir. 

Sanayi bölgeleri civarındaki gecekonduların 
hikmeti vücudu da bu intikallerdir. İstikrar bu
lana kadar bu dalgalanmalardan ziraî istihsali
mizin zarar göreceğini ben mutlak nazariyle en
dişeli görmekteyim. Şimdiden tedbir alınması 
yerinde olur kanaatindeyim. 

Görülüyor ki, 1950'ye kadar bedel yönün
den değersiz olan toprak, 1950 ilâ 1960 arasın
da bir hayli yükselmiş ve 1960 senesinden bu 
yana da düşmeye başlamıştır. Bu düşüşte sana
yileşme kadar, dışarıya işçi göndermenin, top
rak reformunun rejim değişikliğine yol açar en
dişesinin yer aldığı da muhakkaktır. 

Kim ne derse desin, memleketimizde eskisi 
gibi nüfuz sahibi ağalık ve beylik kalmamıştır. 
Köylüyü, eskisi gibi parasız veya az bir ücretle 
yahut karın tokluğuna kimse çalış tıramamak-
tadır. Köylerde, köyün hayvanlarını otlatacak 
çoban ve arazisine bakacak kır bekçiliği kıtlığı 
var. Bu yüzden büyük arazi sahibi olanların 
aileleri içinde bizzat çalışanları yok veya yeter
li değilse, mevcut arazilerini değer fiyatının da 
çok altında satıp köyden gitmek istedikleri ger
çektir. Kamulaştırma yerine satmalma uygulan
sa yahut büyük arazi sahiplerinden sorularak 
tespit edilse, maruzatımın doğruluğu daha iyi 
anlaşılır. 

Çok değerli arkadaşlarım, memleketimiz, 
çok çeşitli özellikleri olan bir ülkedir. Bir ta
rafta ekim bitmeden bir tarafta mahsûl idrak 
edilir. Bazı bölgeler her çeşit mahsûl yetiştirme
ye elverişli olduğu halde bazı bölgeler kısırdır; 
mahdut çeşitte çok az mahsûl verir. Yine bazı 
bölgeler fiyat bakımından değerli mahsûl yetiş

tirirken bazı bölgeler çok değersiz mahsûl yetiş
tirir. Bu misalleri çoğaltarak değerli vakitleri
nizi işgal etmeyeyim. 

Araziyi, sulu ve kıraç diye ayırmak lâzım
dır. Fakat, yeterli de değildir, öyle sulu arazi 
vardır ki, zemin sırf kum ve çakıl olduğundan 
ağaç olarak söğüt ve kavaktan ve bol gübre 
zoruyla pek az ot ve yoncadan başka bir şey 
yetiştirmez. Bu gibi yerlerde arpa, buğday ve 
başkaca hiç bir mahsûl yetiştirilemez. Söğüt, 
kavak bile çok nazlı ve geç yetişir. Buna muka
bil, öyle kıraç arazi vardır ki, değil arpa buğ
day, çok çeşitte yerli mahsûl yetiştirir. Yağmur 
az alsa bile sahibinin yüzünü buruşturmayacak 
derecede kâfi mahsûl verir. Uygulamada her 
köyü ve her köydeki tarlaları semt semt ayrı 
usullere tabi tutmak mümkün olamayacağına 
göre, bunları sulu veya kıraç diye bir tutmak 
ve uygulamayı buna göre yapmak büyük hata 
olur kanaatindeyim. 

Kaldı M, her toprağa ekilen tohum miktarı 
da bir değildir. Bazı toprakların dönümüne 15 
ilâ 25 kilo buğday tohumu ekilirken, aynı köy
de ve aynı semtte bazı toprakların dönümüne 
ancak 7 ilâ 8 kilo buğday ekilebilir. Bu itibarla 
dönüm de hakiki bir kıstas olamaz. Suluda da 
böyledir, kıraçta da böyledir. Memleketim olan 
Sivas, işte bu tezatları bünyesinde toplayan vi
lâyetlerden birisidir. 1 300 civarında olan muh
tarlığından (mezraları ile beraber 1 800 kü
surdur) 1 150 muhtarlığını gezmiş bir arkada
şınızım. Birçok vilâyetlerin nüfusu artarken bu 
talihsiz vilâyetin umumî nüfusu gün geçtikçe 
azalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 67 ilin tamamını ve 
419 ilçemizi gezmiş olduğumu arz edersem, ma
ruzatımı daha iyi değerlendirirsiniz kanaatinde
yim. 

Toprak ve tarım reformunda yapılacak hata 
telâfisi asla mümkün olmayan hatalardandır. 

j Atılacak adımların hatalı olduğu anlaşılınca, 
adımın geri alınması da devam etmesi kadar 
tehlikelidir, zararlıdır. 

Kanunun maddelerinde reform yapmak ko
laydır. Uygulamaya geçildiği zaman içinden çı-

İ kılmaz çeşitli güçlüklerle karşılaşacağımızı bil
memiz şarttır. Kadastromuz yapılmamıştır, tapu 
kayıtlarımız bozuktur, ihtiyaca salih değildir. 
Arazinin yarıdan çok fazlasının tapuda kayıtla-
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rı bile yoktur. Tapu kaydında nehrî carî diye 
gösterilen hudutta, bir damla su bulmanın im
kânı yoktur, kuru deredir. Memur vaktiyle git
miş kar sularının eridiği zamanda görmüş ve 
biraz da f antazi olsun diye nehrî carî yazmıştır, 
ama bir damla su yoktur. 

Dere diye hudut gösterilmiş; mütekabil hu
dutla dere arasında birçok dereler zamanla 
meydana gelmiş. Acaba hudut hangi dere? Bu
nu tespite de imkân yoktur. Ağaçlık, çalılık, 
fundalık hudut gösterilmiş, ama zamanla hepsi 
kesipmiş, bunların da eseri kalmamış. Yine ek
seriya hudutlar taş, pur, tepe, cebel, bel, sırt, 
yol gibi pek umumî tabirlerle ifade edilmiştir. 
Hangi taş, hangi tepe, hangi pur, hangi yol? 
Tarla, tepelerin neresine kadar devam eder? 

Tarlalar ecdattan kalmadır. Bir asırdan faz
la aynı ailenin efradının elindedir. Hakikatte, 
meselâ bir tarla 50 dönüm olduğu halde, vak
tiyle tapuya bir veya İM dönüm olarak küçük 
yazılmıştır. Uygulamada hangisine itibar edile
cektir? Tapu kaydındaki dönüm miktarı esas 
alınır ve fazlası Hazineye mal edilirse, mülkiye
tin manası kalmaz ve muamele kamulaştırma
dan çıkar, müsadere mahiyeti arz eder. Hudut
lara itibar edilirse, hudutların nasıl olduğunu 
biraz evvel arz etmiştim. Hele bâr de eski seke
nelerinden olan Ermeni ve Rum vatandaşların 
tarlaları hudut gösterilmişse, bunların eski ma
liklerini bilen kalmadığından, içinden çıkılmaz 
hal alacaktır. 

Kısa kısa ve basit misallerle izahına çalıştı
ğım bu hususlar hemen her tarafta böyledir ve 
büyük ihtilâf konuları olarak meydana çıkacak
tır. 

Muhterem senatörler, bazılarının «Ağa» 
dedikleri büyük toprak sahipleri - bura
ya sayın Bakanın bilhassa dikkat etmesini rica 
ediyorum - vaktiyle dava açarak mahkemelerde 
tapu kayıtlarını yeni hudut ve hakikî yüzölçü
müne göre değiştirmişılerdir. Tatbikatın bu gi
bilere hiç bir zararı dokunmayacaktır. Bun
dan zarar görecek, az topraklı dediğimiz fakir 
ve büyük kitledir. Bunları düşünmek mecburi
yetindeyiz. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sa
yın Ertürk. 

Yazılı konuşma 20 dakikayı geçmiştir, met
nin okunmasının bitimine değin ruhsat veril

mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Teşek

kür ederim, arkadaşlar. 
Arazi tapulu olsun, tapusuz olsun verese 

arasında haricî taksimata uğramış noter veya 
âdi senetlerle alınıp satılmış, birkaç el değiştir
miş olduğundan, bedellere karşı hak iddia ve 
itirazları olacaktır. Mahkemeler ne kadar ba
sit usuller tatbik ederlerse etsinler davalar yine 
senelerce sürecek ve bedellerin büyük bir kısmı 
mahkemelere gidip gelinerek harcanacaktır. 
Tapulu olsun tapusuz olsun, mülkiyet hakkı
nın esasını zedelemeden, çıkacak ihtilâfları kı
sa zamanda hal yolları tespit etmeden, yani mil
lî bünyemize uygun bir hale getirmeden uygu
lamaya girişirsek, şehir eşkiyalarının köyler
de başlatmak istedikleri kargaşalık ve huzur
suzluk köye bununla götürülmüş olur. 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 
rejim değişikliğine gitmeyen veya gitmek için 
ilk basamak olmayan toprak ve tanım reformu
nun yanındayım ve gönülden taraftarıyım. Ye-
terM, kamulaştırma bir müsadere mahiyeti al
mış almasın. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan 
dolayı teşekkür eder, hepinize saygılarımı arz 
ederini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, müzakerelere ışık tutmak bakımından 
usul yönünden kısaca bir hususu açıklamak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim 
efendim, 121, 124, 125 sıra sayılı ve açık oyları
nıza sunulan kanun tasarı ve tekliflerine oyları
nı kullanmayan sayın üye varsa, lütfen oyları
nı kullansınlar efendim. 

Buyurun Sayın Altan, usul hakkında nedir 
efendim? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Müzakere
lerin kısa geçmesi bakımından kısaca arz ede
yim. 

BAŞKAN — Bir önerge verseniz efendim? 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Efendim, 

müsaade ederseniz kısaca arz edeyim. 
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BAŞKAN — Nasıl olsa önergeye muhtaç "bir 
teklif getireceğiniz anlaşılıyor. 

Buyurun efendim, usul hakkında. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün görüşmekte olduğumuz kanun tasa
rısı Toprak ve Tanım Reformu Öntedbirler ka
nun tasarısıdır. Malumuâliniz "biz, Anayasanın 
37 nci maddesi gereğince ve esasen politik bir 
mevzu da olan bir hususu temin etmek için bir 
kanun getireceğiz. Fakat geçmiş kanunlarla, 
geçmiş Anayasaya göre tanzimi edilmiş kanun
larla verilen hakları kullananlara ileride geti
receğimiz tarım ve toprak reformu kanununun 
hükümlerini tatbik imkânını sağlamayacak ha
le getirmemeleri için bir öntedbirler kanununu 
getiriyoruz. Fakat dinlediğim arkadaşların ek
seriyeti, öntedbirler kanunu ile ilgili değil, 
esasla ilgili birçok rakamları ve ileride gelecek 
toprak ve tanm reformu kanunu ile ilgili husus
ları dile getiriyorlar. Bu, orada müzakere edi
lip, kanunun şekli ne ise ona göre miktarlar 
mevzuu, tatbikat mevzuu, kamulaştırmada alı
nacak tedbirler mevzuu, verimlilik mevzuu or
da görüşülecektir. Binaenaleyh, burada bun
dan sonra konuşacak arkadaşların yalnız şu 
öntedbirler kanunu ile ilgili hususları dile getir
melerini, dolayısıyle şu kısa zamanda çıkarma
mız icabeden kanunları bir an evvel çıkarmamı
za yardımcı olmalarını temenni ediyorum, 
Başkanda da bu hususa dikkat buyumılmasını 
istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu usul teklifi olmadı efen
dim, konuşan hatiplerin takdirine mevdu bir 
meseledir. Bu nedenle müzakereye devam edi
yoruz. 

Sayın Hazer dağlı buyurunuz, 

M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Ben de sayın arkadaşım Nahit Altan'm, usu
le müteallik sözlerini burada tekrar etmekle söz
lerime başlayacağım ve Başkanlık Divanın
dan da, şikâyette değil, ama serzenişte buluna
cağını. 

Muhterem Başkanım, Tüzükte sadet dışı k-
nuşmalara Başkanlık Divanının müdahale hak
kı vardır. 

Sayın Başkanım, biz burada mutat mesai-
TLİzin dışında, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir ka
nunu çıkarmak için çırpınıp duruyoruz; fakat 
arkadaşlarımız, tasarı ile gündemle hiç ilgisi 
olmayan birçok meseleyi dile getirip duruyor
lar. Konuşmaları muhteremdir, ama gündem di
ye bir şey de vardır; bunun içinde Qİmaîarı 
gerekir. Eğer biz, onların her dediklerini bura
da dile getirecek olursak, konuşulacak çok şey 
var. 

Muhterem Başkanım... 

BAŞKAN — Bir noktaya müsaadenizi istir
ham ederim. Toprak ve Tarım Reformu Önted
birler Kanunu tasarısı müzakere edilmektedir. 
Bunun, esas kanunla olan irtibatı izahtan va
restedir. Öyle bir kriteryum nasıl bulunsun ki, 
yalnız öntedbirlere inhisar eden bir konuşma 
yapılsın? Bu kürsü temsilcilerinin rahatlıkla 
fikirlerini ifade etmeleri lâzım gelen bir kürsü
dür. 

Başkanlık vazifesini vüs'unun kifayeti öl
çüsünde müdriktir. Konuşan hatibe, sadede da
vet mevzuunda Başkanlık, gayet dikkatli ve 
mümsik davranmak mevkiindedir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

M. SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 
Sayın Başkanım, müsamahalı bir Başkan oldu
ğunuzu çok iyi biliyorum ve bunun için de uzun 
münakaşalar açmak istemiyorum. Çünkü, ben 
de, öbür arkadaşlarım gibi işi uzatmış olurum. 

Muhterem arkadaşlarım, feiz burada Top
rak Reformu Öntedbirler Kanun tasarısını ko
nuşuyoruz; Toprak Reformunu konuşmuyo
ruz. Türkiye'de tarımdan gelirleri konuşmuyo
ruz, Türkiye'de kredileri konuşmuyoruz; biz 
burada öntedbirler tasarısını konuşuyoruz. 

12 Mart'tan bu yana; Toprak ve Tarım Re
formu öntedbirler Kanunu tasarısı ele alın
dığı günden bugüne kadar Türkiye'de Toprak 
Reformu konuşulmaktadır. Öntedbirler konu
suna kenardan, köşeden temas edenler olmak
tadır; mütemadiyen toprak reformu konuşul
maktadır. Toprak reformunun esası da henüz 
gelmemişttr. 

Ben, yalnız Parlamentoda değil, Komisyon
da bilim adamlarının da böyle yaptıklarını gör
düm. Ondan dolayı da sarfedilen zamana acı
dım. Onun için bunları ifade ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, yıiliar yılı Türki-
yetâe gerçekleştirilmesi arzulaman bir toprak 
reformu var. Ben «Toprak Reformu» tabirine 
«Tarım Reformu» tabirini karıştırmıyorsam, 
benii (bağışlayınız. (Ben «Toprak Reformu»'nun 
içinde «Tanm Reformu»'nu da görüyorum ve 
biz bunu, Parlamentonun (bir kanadının ülâda 
«Tarım Reformu» diye daha önce söylemiş ol
duğu için, bir anlaşma olsun diye bu (kanunun 
başına »geçtiğini (kabul ediyoruz; ama halkın di
linde bu, Toprak Reformudur. Halk bunu 
«Toprak Reformu» 'olarak kullanıyor. Bir «Ta
rım» kelimesinin ilâvesiyle neleri kaybettiğimi
zi biliyor musunuz muhterem arkadaşlarım? 
Bunu daktilolar yazacak, matbaalar yazacak, 
mürekkep sarf olacak, kâğıt sarfolaoak.. «Top
rak Reformu» desek ne olur, «Tarım Reformu» 
desek ne olur Kelimeler üzerinde dura dura 
vakitler kaybedip gidiyoruz. Ben, «Tarım Re
formu»'nu, «Toprak Reformu» nun içinde gör
düğüm için, kanunun tamamen başlığını ifade 
etmiyorum diye (beni kınamayınız. «Toprak Re
formu» tabiri içinde «Tarım Reformu» vardır; 
zaten «Toprak Reformu» «Tarım Reformu» îçin 
yapılıyor. Bunun ilâvesi vakit kaybıdır; işte 
bir tavizdir, bir anlaşmadır. Sayın Hocam Ni
hat Erim Hükümeti zamanında, anlaşma olsun 
diye verilmiş bir tavizdir. 

Şimdi (konuşulacak şey şu: Toprak Refor
mundan önce, bir öntedbirlere lüzum var mı, 
yok mu? bunu halledeceğiz. (Uzun uzadıya Top
rak Reformundan önce (bir öntedbirlere lüzum 
yoktur, diye söylenmiştir ve soylenegelmekte-
dir. 

Ben tasarının gerekçesini okudum. Tasarı
nın gerekçesinde hakikaten buna temas da yok. 
Mütemadiyen çiftçimizin kalkınmasından top
rak sağlanması ile ilgili tedbirleri öngören Ana
yasanın 37 nci maddesinden bahsediyor. Yani bir 
öntedbire neden lüzum vardır gerekçesi açık
ça, detaylarıyle tasarıda da belirtilmemiş; ama 
ben buna lüzum görüyorum, «ben buna kaniim. 
Şimdi onu arz edeceğim. Tasarının (gerekçesinde 
bulunmayan şeyleri arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, (bu öntedbirler ta
sarısına lüzum vardır. Toprak Reformu bir da
va ise (ki, bir davadır, yani hukuk açısından 
bir davadır, biraz sonra oraya geleceğim. Bizim 
bir toprak hukukumuz yoktur, karman çorman 

I bir hukukumuz vardır.) Her davadan önce bir 
tedbire ıthtiyaç vardır. Her davadan önce avu
kat, davacı bir tedbire başvurur. Avukatın bi
rinin dediği gibi; «Davayı kazandık mı müdde-
abihi kaybettik» çok defa avukat davayı kaza
nır, anakanun çıkar müddeabih kaybedilir. 
Tedbiri alınmamıştır; hasım taraf malı kaçır
mıştır. Onun için bu tedbire lüzum vardır. Kısa
cası bu. Bunu uzun uzadıya izah etmek müm
kün ve burada hükümler var. 

1. — Toprak rezervimi muhafaza etmek lâ-
I zımgelir. 

Toprak Reformunu bir yılda tahakkuk et
tirmek, beş yılda tahakkuk ettirmek mümkün 
değil. Anakanunun yıllarca tatbikatı sürecek
tir. Bir bölgede başlayacak, öbür bölgede gö
rülecek; toprak paramparça olacak, dağıtıl
maz hale gelecek, kaçırılacak.. Bir rezervi mu
hafaza edeceğiz ve bugünden birtakım hatları 

I göstererek toprak sahiplerine ilerdeki yıllar 
için ne yapacağını göstereceğiz. "Bütün bun
lar için btr öntedbirler tasarısına lüzum vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben yine tasarıya 
sadık kalarak konuşuyorum; sadece onların 
sözlerine cevap vermek için değil. 

I Burada toprak mülkiyetini zedeleyen, mül-
| kiyet hakkına tecavüzü, tehdidi ifade eden hü

kümler bulunduğunu söyleyenler oldu. 
iSayın senatörler, çağımızda mülkiyet hak

kının mukaddes oluşu gün geçtikçe önemini 
kaybetmektedir. Mülkiyet hakkının mukaddes 
oluşu eskimiş bir müessesedir. Mülkiyet hakkı
nın mukaddes oluşu nazariyesi yerine, işletme
cilik esası hâkim olmaktadır. Kamu yararına 
olmadığı müddetçe, mülkiyetin mukaddesliğl 
mevzubahis değildir. Anayasamız da bunu gös
termektedir, cağımızm hukuku da bunu göster
mektedir. Mülkiyet hakkına tecavüz... işletilme
yen, kamunun yararına olmayan, hele toprak 
mülkiyetinde, bu toprakta yaşayan insanların 
rızk beklediği, yiyecek gibi en tabiî ihtiyacı 
beklediği bir memlekette, mülkiyet hakkı mu
kaddestir... Mülkiyet hakkı mukaddesse, benim 
topraklarım boş yatsın, bir toprak sahibinin ba
na dediği gibi, benim torunlarıma kalsın biz de 
Amerika'dan buğday satın alalım... Allah'tan 
bir iki senedir mahsul iyi gidiyor da, çiftçinin 
yüzü gülüyor. Bizim topraklarımız var, müte-

| madiyen Amerika'ya el açacağız, buğday satın 
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alacağız, toprak mülkiyeti mukaddestir, diye, 
topraklar boş kalacak... E, bu Anayasaya uy
gun olacak; Anayasada, mülkiyet hakkına do
kunulmaz imiş... 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın esprisi 
de bu değil dünya hukukunun esprisi de bu de
ğil. Başka memleketler bunu bizden 200 sene 
önce gerçekleştirdiler. 

Yine bu tasarımn içinden bahsediyorum. 
Toprakların bölüneceği, toprakların dağıtıla
cağı hususu var. 

Muhterem arkadaşlar, yıllar yılı bu Parla
mentoda şu toprak reformunun toprak dağıtıl
ma olup olmadığını bir türlü anlamak isteme
dik.. Daha doğrusu anlamak istemiyoruz. Top
rak reformu, bir tarife göre, bir açıdan «Topra
ğın veriminin artırılması için bir planlanması 
meselesidir.» Bu toprak reformunun veya bu 
öntedbirler tasarısının lehinde veya aleyhinde 
bulunan arkadaşlar içinde, toprağın Türkiye'de 
her bakımdan, sosyal açıdan, verim açısından 
planlandığını söyleyen bir arkadaşımız var mı? 
Şehirleri planlıyoruz; mükemmel Ankara'lar 
kuruluyor, planlandığı için; ihtiyaca cevap 
veren şehirler kuruluyor, planlandığı için. Şim
di biz toprağı Türkiye'de planladık mı? 

Sonra, kırk yıllık toprak hukukumuz zede
leniyor» deniyor. Muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye'de sağlam bir toprak hukukunun bulundu
ğunu kabul etmiyorum. Türkiye'de Arazi Ka
nunu bugün meriyettedir; kararname midir, ka
nun mudur, ismini bile unuttum. Halen mer'i 
ama. Bugün mera hukukunda; geçmiş hukukta 
eski kararnameyi tatbik edersiniz. Bundan son
ra Medenî Kanunu getirdik, onun 639 ncu mad
desini değiştirdik, içtihatları değiştirdik, 5519, 
5520, 4753 sayılı Kanun, Kanun... Yargıtayın 
içtihatları da birbirini tutmaz; yani Türkiye'de 
toprak hukuku bir keşmekeş halini almıştır. 
Daha ismini sıralayamayacağım kadar çok keş-
mekeşlik... Bunu bir düzene sokacağız. Bunu 
bir düzene sokmadan nasıl bir toprak reformu
na gideceğiz. 

Türkiye'de toprak reformunun yapılmasın
dan önce, kadastronun yapılması lâzımgelirmiş, 
Allah rızası için biriniz Kadastro Genel Müdü
rüne sordunuz mu; toprak reformu yapılırken 
sen kadastroyu yetiştirebilir misin, yetiştire
mez misin diye? Birimiz sorduk mu bunu?.. Be-
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nim memleketimde Keban Barajının istimlâkleri 
yapılıyordu. Binlerce, yüzbinlerce dönüm ara
zinin istimlâki yapıldı bitti. Toprak reformu 
bütün Türkiye'nin her tarafında aynı zamanda 
yapılacak değil ki. Bir taraftan bölge bölge uy
gulanmaya başlanacak. Bugün kadastro eleman
larımız var Allha'a şükür, teknisyenimiz var. 
Daha da yetiştirebiliriz, daha kadrolar verebi
liriz. Bu işi bilen insanlar Türkiye'de yetişmiş 
Allah'a şükür. Bizim bunu yapamayacağımızı 
nereden biliyorsunuz beyler? 

Efendim, Türkiye'de toprakların çoğunun 
sınırları belli değilmiş, kadastrosu yapılmadan 
olamazmış... Türkiye'de fazla toprak yokmuş M, 
öntedbirlere ve toprak reformuna da lüzum ol-
sunmuş. Yıllar yılı bu söz söylendi, sanki bütün 
köylüye toprak dağıtacakmışız, topraksız hiçbir 
köylü bırakmayacakmışız... Muhterem arkadaş
larım, artık bunları bırakarak, şu toprak refor
munun ne olduğunu hepimiz biliyoruz, bu Sena
tonun seviyesinde bu meseleyi, konuşmaya baş
layalım ve öntedbirler tasarısını da bu açıdan 
ele alalım ki, bir fayda getirmiş olalım. Önted
birler tasarısına lüzum var mıdır, yok mudur 
meselesini konuşalım. 

Toprak reformu tasarısı olgunlaştı, denilebi
lir. ilk gelişi sırasında toprak reformu tasarı
sında hükümler olgunlaşamamıştı, bunun için 
önceden bir tedbire ihtiyaç vardı; ama şimdi ol
gunlaşmıştır, toprak reformunun ölçüleri aşağı 
yukan belli olmuştur, bugün buna lüzum yok
tur... Bunu söyleyebilirsiniz. O vakit biz de deriz 
M, vardır veya yoktur. Ama, hiç buna temas 
eden yok. Biz toprak reformu istiyoruz ama,... 
E, ne istiyorsunuz?.. Ne istiyorsunuz ondan son
ra?.. Bunu söyleyen yok. Türkiye'nin en önemli 
konusu olan toprak reformu gerçekleşecekse, 
öntedbirlere lüzum vardır. Öntedbirler bir çok 
konuyu önceden halledecektir. Öntedbirlerde 
mülkiyete tecavüz, mülkiyet hakkını ihlâl eden 
hükümler yoktur; bu hükümleri telâfi eden, 
toprak sahiplerini tatmin edecek hükümler var
dır. Öntedbirlerde bir kimsenin malı alınıp da, 
bir kimseye verilmemektedir. Bunun için, mül
kiyet hakkını zedeleyen hükümleri getirmekte
dir, gibi sözlerin de yeri yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan top
rak reformu öntedbirler tasarısının bir an önce 
çıkarılması toprak reformunun uygulanmasını 
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gerçekleştirecektir. Onun için bu tasarının lehin-
deyim. Önceden çıkarılması gereklidir ve bu çı
karılmakla bir çok arkadaşlarımın; efendim, 
hiç bir faydası yoksa ideolojik şeyleri ortadan 
kaldırır gibi sözlerle toprak reformuna inanma
mış arkadaşların lütfen kendi parti seçim be
yannamelerini okuyarak bu meseleyi ele alma
larını istirham ediyorum. Kendi 1965 ve 1969 
seçim beyannamelerini okudukları zaman «Top
rak Reformu» tabirinin; «Tarım» da değil, 
«Toprak Reformu» tabirinin yer aldığını göre
rek, burada konuşmalarını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Açık oylamalarda oyunu kul

lanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 

Divan Üyesi Sayın Hüseyin Öztürk de söz 
istemiştir. Divanın bu arada boş kalmaması 
için ve Sayın Hüseyin Öztürk'ün C. H. P. kon
tenjanından olması nedeniyle Lütfi Bilgen'in 
kâtipliğe alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurunuz. 

Buyurunuz Sayın Hüseyin Öztürk. 
Bu arada söz sırasını soran arkadaşlarımız 

oluyor, arz edeyim : 
Sayın Hüseyin Öztürk'ten sonra Sayın Mus

tafa Tığlı, Sayın Fatma Hikmet ismen, Sayın 
Lûtfi Bilgen, Sayın Nahit Altan, Sayın Ömer 
Ucuzal, Sayın isa Bingöl. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) -r Sayın Baş
kanım, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka
nun tasansında bu reformun gerçekleştirilme
sinde öngörülen hukuksal düzenlemeler ve ön-
tedbirlerin alınmasını sağlayıcı hükümler yer 
almaktadır. Ben, konuşmamı daha çok bu yön
de işlemeye çalışacağım. 

Anayasamızın 37 nci maddesi gereğince, 
Türkiye topraklarının işlenip değerlendirilmesi 
ve geçim sıkıntısı çeken milyonlarca İnsanın ge
çim aracı olan bir toprağa kavuşturulması, top
raksız veya az topraklı köylüye yeteri kadar 
toprak verilmesi, eskiden beri Anayasamızın te
mel ilkelerinden birisidir. Toprağa sahip kıl
mak, vatandaşı, benim anladığım kadarıyle, 
toprağa bağlamak, vatan sevgisini daha da yük

seltmek, millî duygusunu daha da güçlendirmek 
demektir. Toprağa bağlı insanların tarih bo
yunca millî duygusu yüksek, inançları, güçlü, 
memleketine, vatanına bağlılığı üstün olmuş
tur. Bu bakımdan Türk köylüsünün, milyonlarca 
işsiz ve geçim sıkıntısı içinde bulunan insanla
rın toprağa bağlanması bu öntedbirler kanunu 
ile getirilecek hukuksal anlayış içerisinde na
sıl mümkün olacaktır veya olmayacaktır; bunu 
arz etmeye çalışacağım. 

Bu toprakların veriminin artırılması, aynı 
zamanda toprak ekonomisinin geliştirilmesi, 
Anayasamızın 41 nci maddesinde; «Yurttaşla
rımızın emeği karşılığını alması ve insan onu
runa yaraşır bir seviyede yaşamasının sağlan
ması» da yine bu tasarının amaçlarından birisi 
oluyor. 

Oysa, bugüne kadar köylü, Anayasal hakla
rından yoksun bırakılmış, yani bu topraklardan; 
Hazine topraklarından olsun, vatandaşların elin-
d9 bulunan çok miktardaki toprakların iyi işle-
nememesinden olsun, faydalanamamış ve bu ba
kımdan da, gördüğünüz gibi bir sıkıntı ve buna
lım içine girmiştir. Oysa bugüne kadar bun
ların sağlanamayışının sebeplerine indiğimiz za
man, son beş, altı yıl içinde mahsulünün para et
mediğini görüyoruz. Hayat pahalılığına göre çok 
düşük fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Yüz ku
ruşa buğdayını satıyor, yetmişbeş kuruşa kepeği
ni alıyor. Yüz kuruşa büyük sigaralardan üç 
tane sigara alır. Yani, uzun Maitepeden bir ki
lo buğdaya köylü vatandaş, üç tek sigara alacak
tır. Şimdi köylünün buğdayının, mahsulünün de
ğeri bu. Bu değeri, bugünkü şartlara göre siya
sî iktidarlar ve sonra kurulan reform hükümet
leri maalesef sağlayamamışlardır. 

Bu bakımdan, bazı arkadaşlarımızın da belirt
tikleri gibi, köylünün şehire akını, şehirdeki bir 
sanayileşmenin etkisinden ziyade, köydeki peri
şanlığın ; yani şehirdeki bir çöpçünün, bir işçinin 
yaşama standartlarının, sosyal, ekonomik, kültü
rel bakımdan köyün en ilerisinden daha ileri 
durumda oluşu bunları köyden şehire çekmek
tedir. Çocuğunu okutmaktan, hastaneye gidişine 
kadar böyledir. 

işte köyde bunu sağlayamamışız, köylünün 
mahsulünü değerlendirememişiz, köylüyü kapalı 
ekonomi sisteminden kurtaramamışız ve toprak
larının verimini artırma imkânları yaratan bir 
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çalışma, bir reform sistemi de getirememişiz. 
Bilindiği gibi, 27 Mayıs ve 12 Mart ortamına 

gelişlerde, reformların yapılmayışı, bilhassa top
rak ve tarım reformlarının yapılmayışı mesnet
lerden en önemlisi olarak gösterilmiştir. 

Tarım, hâlâ ilkel düzeyden bilimsel ve teknik 
bir düzeye çıkarılamamıştır. Bu, bilinen bir ger
çektir. Tarımdan artan ekonomik güç ve insan 
gücünün sanayie aktarılması ise, hiçbir zaman 
sağlanamamış ve hiçbir siyasî iktidar zamanında 
da bu ele alınıp bilinçli ve programlı ve esaslı bir 
şekilde çczümlenememiştir. Bu sorunumuzun çö
zülüp bir neticeye varılması başlıca amacımız
dır. Çünkü bu hususta elle tutulur, gözle görü
lür bir faaliyet, bir eser yoktur. 

Büyük Atatürk'ün bu husustaki önemli tel
kin ve fikirlerine rağmen, toprak reformu daha 
çok siyasî engellemelerle geriye bırakılmıştır; 
benim anladığım kadarı ile. Bütün geçmiş Par
lamento tarihini incelediğimiz zaman görürüz ki, 
bütün engellemeler Parlamento içinden gelmiş
tir. Hatta en son olarak 1965 yılında C. H. P.'nin 
hazırlayıp getirdiği bir toprak reformu kanunu 
tasarısı 12 Mart Muhtırasına kadar da uyutul-
muştUi.'. 

Sayın Nihat Erim Hükümetinin hazırlayıp 
takdim ettiği ve Geçici Komisyonda görüşüldüğü 
sırada bazı değişikliklere uğratılan «öntedbirler 
kanunu tasarısı», şimdiye kadar hazırlanmış olan 
tasarıların bence en iyisi, en gerçeği ve en re
formcu bir nitelik taşıyanı idi. Ama, bunun da 
yavaş yavaş hüviyeti değişti ve elimizdeki tasa
rı birçok imkânlardan incelendiği ve karşılaştı
rıldığı zaman görülecektir ki, bu reformcu nite
liğini kaybetmiştir. 

Şimdiki tutum ve durumda ise, baştaki Baka
nından itibaren gerçek reforma yönelmiş, yani 
1 nci Sayın Erim Hükümetinin getirdiği «önted
birler tasarısı» yönünde bir çalışma yapılacağı 
kanaatinde değilim. Bu kanaat bende yok. 
1 nci tasarıdaki 150 - 600 dönüm ölçüsü çıkarıl
mış, maliklerin ellerindeki toprağın; belli ölçü
nün üzerindeki tarım topraklarının beyan usu
lü ile tespiti ve kamulaştırılması kaybolmuştur. 
Esasında bu bir zaruretken, bu ölçüsüz tutum, 
Türkiye'deki mevcut toprak hacmini tespit etme
ye de engel olmaktadır. Toprakların bölgelere 
göre kamulaştırılmasının nüfus kesafeti ile ilgili 
olan kısmı da 1 nci tasarıya göre yapılan çalış

malardan çıkarılmıştır. Oysaki, biz nüfusu bugün 
içinde bulunduğu geçim sıkıntısından çıkarmak 
için bunu getiriyorduk. Bu, nüfusla nasıl ilgili 
olmaz? Kiminle ilgili olur? Çıkarılmış... 

3 ncü maddede tespit edilen bağ, bahçe, zey
tinlik ve diğer çeşitli fidanlıklar konusu da aynı 
tekilde bir değişikliğe tabi tutulmuştur. 

Bu da, arazi hacmini tespit etmekte zorluk 
çıkaracaktır. Tespit edemiyoruz; ne kadarı ile 
yetinecek, ne kadarından sonrasının üzerinde 
Devletin bir hak ve hukuku olacak, bir işlem gö
recek? Bu da belli değil. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin şahit olduğu 
bir durum vardır. Bilhassa Batıda her taraf bağ 
ve bahçedir. Yani toprağı bulmalı zordur. Hat
ta, zeytinlikler Rumlardan kalmıştır. Benim bil
diğim kadarı ile bir yerdeki zeytinliği anlattılar, 
o zamanın parası ile 67 altına alınmış. Bu, 3 - 4 
bin dönüm zeytinlik... Şimdi, bunlar bu şekilde 
bırakılırsa; vatandaş, bu toprak ve tarım refor
mu kanununun çıkacağını, öntedbirler tasarısın
da da bunların kamulaştırmada dikkate alınma
yacağını duyunca, başladılar birkaç yıl içinde 
bu gibi arazilerine ağaçlar dikmeye. Her tarafa 
ağaçlar, söğütler, kavaklar dikiliyor ve buraları 
bağ ve bahçe haline getirilmeye çalışılıyor. Yani 
bunlar, mevcut topraklarımızın adaletli ve huku
ka uygun bir şekilde, Anayasamızın adalet ilke
leri yönünde öngördüğü amaçlara ve toprak hac
minin tespitine bir engeldir. Bu bakımdan, hiç 
değilse bunun tespiti gerekir. Ailelerin elinde 
olan ve ailelerin imkânlarının çok çok üzerinde 
gelir temin eden bu arazilerinde toprak reformu 
bakımından bir değerlendirmeye tabi tutulması
nın, bilhassa toprak hacminin tespiti bakımından 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Ayrıca bu tasarıda, 3 ncü dereceye kadar ne
septen ve 2 nci dereceye kadar da sebepten hı
sımlar ve eşler lehine devir ve temlik işinin ka
mulaştırmanın dışında tutuluşu da; kanunun uy
gulamaya girdiği tarihten Önce yapılmışsa, top
rak hacminin tespitini engellemektedir. Bu ba
kımdan kamulaştırmada da zorluklar vardır ve 
çıkacaktır, 

Şimdi, bu ortamda bu kadar noksanlıkları ile 
bu öntedbirler tasarısı çıktıktan sonra, buna da
yalı olarak getirilecek Toprak ve Tarım Refor
mu Kanunu, Türkiye topraklarının belki de yan-
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sim bu arz ettiğim durumlarla ilgili olarak bir 
tarafa bırakacaktır. Kalan toprakların tespiti 
ise; tespit edildikten sonra beklenilen randmanı 
vermeyecek; toprak ekonomisinden, toprağın 
ekonomik ve insan gücünden artan gücü ile, 
Türkiye'nin sanayileşmesindeki etkisi bakımın
dan da bu tutum bence faydalı olmayacaktır. Ya
hut da çok az faydası olacaktır. Çünkü, asıl mün-
bit topraklar, asıl verimli topraklar bunların dı
şında bırakılmıştır. Ne kalmıştır geriye?.. Boz
kırlar, sulanmayan yerler. Vatandaş, sulanan ye
ri çoğunlukla ya bostan haline getirmiş, ya da 
bağ haline getirmiştir. 

Bunun için ben tasarıyı bu yönleriyle nok
san buluyorum ve bu konuların ilgili komisyo
nun ve Hükümetin açıklaması ile bir aydınlığa 
kavuşturulmasında fayda mülâhaza ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Divan Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler ka

nun tasarısının tümü üzerindeki konuşmaların 
10 dakika ile sınırlandırılmasını arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler., öner
ge kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Mustafa Tığlı, buyurunuz. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
Sosyal ve iktisadî düzenin tam çalışma esa

sına ve Türk vatandaşının insanlık haysiyetine 
yaraşır bir hayat seviyesine ermesi için bunun 
yeniden tanzimini emreden, topraksız vatanda
şa toprak, meskensiz vatandaşa mesken tedari
kini bir devlet görevi haline getiren; mülkiyet 
hakkını takdis, fakat bu hakkın kamu zararına 
kullanılmasını men etmek suretiyle, her türlü 
sömürüye imkân veren bütün hukuk kuralları
nı lâğveden büyük Anayasamızın, diğer bir 
ifadesiyle, kutsal Anayasamızın bir eseri mah
sulü olarak bugün toprak reformunun konu
şulmasını memnuniyetle müşahade etmiş bulu
nuyorum. 

Dünya, bîr sosyal görüşün, bir insanlık gö
rüşünün mücadelesini vermektedir. Artık, gemi-

j sini kurtaran kaptandır, rejimlerinin, altta ka-
I lanın canı çıksın, rejimlerinin sona erdiği bu 

devirde; toplumsal görüş sahibi olmayan bir va
tandaş, hatta daha doğrusu bir millî mümessil 
artık milletini temsil eder durumda değildir. 

Benim için mutlu olan varlık ne ise, bütün 
vatandaşlar için de o varlığa kavuşmanın mut
luluğunu vicdanımızda duymadıkça, bu Ana
yasayı tatbik mevkiine koymamız imkânı yok
tur. 

Bu itibarla yıllar önce, gruplardan sonra 
son çarei tedbir olarak toprak reformunu Mec
lise getirdiğimiz zaman yaptığım bir konuşma
da; bunun Anayasal bîr vazife olduğunu, bir 
Devlet vazifesi olduğunu, bunu uygulamaktan 
müstağni kalamayacağımızı söyledikten sonra, 
bugün Adalet Partisi Grubu içerisinde söz al
mış olan kıymetli senatörlerin, bu reform isti
kametinde müspet mütalâalarını büyük bir in
kişaf olarak değerlendirirken; bu davayı çok 
daha evvel Halk Partisinin ele almış bulunması
nı da şükranla ve bir hakşinaslıkla ifade etmek 
isterim. 

Liberal özel hukukun, liberal devlet sistemi
nin, bugünkü medeniyetin; bugünkü tekniğin 
bu seviyeye kadar yükselmesinde hissesi ne ka
dar büyük olursa olsun, sömürmekten de hali 
kalmamıştır. 

Serbest toprak rejiminin bir gün, yüz yıl
lardan sonra toprak sahibi olanlarla, olmayan
lar şeklinde memleketi ikiye ayırdığı vakıasını; 
hele 1 dönüm ile 5 dönüm arasında toprak sa
hibi olan çiftçi ailenin 396 bin; 1 dönümle 10 
dönüm toprak sahibi olan çiftçi ailesinin de 382 
bine yaklaşmış olduğu vakasını öne alırsak; 
gemisini kurtaran kaptandır, rejiminin mem
leketi ne dereceye kadar uçurumun kenarına ge
tirmiş olduğu canlı olarak görmüş oluruz. 

Bugün aynı sistem, arsa mevzuunda, konut 
mevzuunda da alabildiğine bir yarış halinde git
mektedir. Mesken sahibi olan vatandaşlar ile 
olmayan vatandaşlar halinde memleketin ikiye 
bölünmüş olduğu faciası ve bugün gecekondu 
şerîatinin iptidaî hayatı gözönüne alınırsa, bun
da da bir reformun er geç yapılması lâzım ge
leceğini, elbette M, biz inşallah görmüş olaca
ğız. 
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Sayın senatörler, sosyal devlet ilkesinin bir 
tatbikat maddesi olarak mütalaa ettiğim 36 ncı 
madde ve nihayet ona bir hedef tayin eden 41 
nci madde, büyük Anayasamızın ışık noktalan 
olarak görülür, işte bu ışık noktalan bugün 
Meclisimizde bahis konusu etmek şerefine eğer 
ermişsek, bunun, Anayasanın getirdiği bir fikir 
mahsulü olduğu kabule mecburuz. Artık toplum 
düzeni, toplum içerisinde yannma güvenen, 
devletine inanan, vatanına sadakat duygusu 
duymuş olan vatandaşın hayat seviyesinde bir 
teminat olmazsa; artık o vatandaş devlet gü
vencinden, vatandaşlık güvencinden kendisini 
koparmış ve yitirmiş demektir. 

Düşününüz; topraksız vatandaş ne demek
tir? 1 dönümle 5 dönüm arasında toprak sahibi 
olan vatandaşın adedinin 396 bin olması ne de
mektir? 1 dönümle 10 dönüm toprak sahibi olan 
vatandaş adedinin 382 bin olması ne demektir? 
Bu, aslında bir faciadır. Bu faciayı gören Ana
yasamızın, topraksız vatandaşa toprak dağıt
mayı devlete bir vazife olarak vermesi, hiç şüp
he yok ki, dünya ölçüsünde ileri bir görüşe sa-
hibolmasındandır. Böylece, sosyal fikir olarak 
vatandaşa hak ve hürriyet sağladığı kadar, ge
çim emniyeti sağlamayı hedef tutan, hatta ya-
nnmdan emin olmayan vatandaşın siyasî hak 
ve hürriyetinin dahi bir mâna taşımayacağını 
düşünen Anayasamıza ne kadar değer versek 
azdır sevgili senatörler. 

Ben, bu davanın çok seneler evvel bu kürsü
den müdafaasını yapmış bir insan olduğum için, 
özel bir muhzuziyyetinıi ifade etmek için söz 
aldım. Bugün çok mutluyum, mutluluk içinde 
bu kanuna oy verirken, aynı mutluluğu yann 
arsa spekülâsyonu, bina stokçuları yolundaki 
yarışın iptal edilmesi yolunda görürsem, daha 
çok mutlu olacağım. 

Saygılanmı sunanm. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekür ederim efendim. 
Sayın Fatma Hikmet ismen. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Aylardan beri sözü edilen Toprak ve Ta
rım Reformu öntedbirler kanun tasansı ni
hayet Cumhuriyet Senatosunda görüşülmeye 
başlanmıştır. Tasarıyı tetkik ettiğimizde, Bi
rinci Erim Hükümetinin hazırladığı şeklinden 
ne kadar farklı hazırlandığı görülmektedir. Bu 

değişikliğe İkinci Erim Hükümeti başlamış ve 
birçok olumlu yönde yapılmış olan hazırlıklar 
değiştirilmiş ve sözde daha iyi bir toprak re
formuna imkân hazırlama şeklinde ifade edil
miştir. 

Toprak Reformu Öntedbirler kanun tasan
sı üzerinde çok konuşuldu, radyolarda yayın
landı, televizyonlarda açık oturumlar yapıl
dı ve kamu oyuna açıklandı. Birinci Erim Hü
kümeti, İkinci Erim Hükümeti ve Melen Hükü
meti programlan üzerinde bu konuda özet 
fikirlerimi açıklamış ve Tanım Bakanlığı büt
çesi üzerinde görüşlerimi açıklarken, ayrıntı
lı olarak da toprak reformu konusuna temas 
etmiştim. Bu konu, Gumhuriyetin ilânından, 
günümüze kadar yalnızca konuşulmuş, 1961 
Anayasası ile Devleti yönetenlere bir görev 
olarak verildiği halde, toprak düzenlemesi hak
kındaki Anayasa hükmü hiçe sayılmış, dağıtı
lacak topraklanınız olmadığına dair uzun he
saplar verilmiş ve toprak reformunun lafı edil
memesi için yetkililerce kesin rakamlarla red
dedilmiş konuydu. Bugün hiç değilse konuşul
duğu için sevinçliyiz. 

Diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkilâtı 
ve Ziraat Fakültesi İşletmecilik kürsüsünün 
yaptıklan araştırmalar, etütler sonuçlarına 
göre; toprak reformunun vazgeçilmez bir uy
gulama olduğu hususunda bilimsel raporlar 
hükümetlere sunulmuştur. Ancak, 12 Mart 
Muhtırası ile ele alınabilen ve başlangıçta el
den geldiğince iyi hazırlama gayretleri, kırpı-
la kırpıla bugünkü öntedbirler tasarısı elime 
gelmiştir. Bu tasarı ne bugünkü düzenin; ya
ni uluslararası kapitalizmin kuruluşlarınca 
önerilen bir anlayış taşımakta ve ne de sosya
list bir reform anlayışına imkân hazırlamak
tadır. Birinci Erim Hükümetinin hazırladığı ta
san, tanının gelimesi ve verimlilik açısından 
başka kuşku yaratmış ve Türkiye'de sosyal kuv
vetler dengesini de gözönünde tutmadığı be
lirtilerek, kesintilere uğramışta. Oysa Birinci 
Erim Hükümetinin hazırladığı öntedbirler Ka
nun tasansının, Türkiye'nin bugünkü şartların
da, şu elimizdeki tasandan çak daha gerçek
çi olduğunu inkâr etmeye imkân yoktur. Me
len Hükümetinin hazırladığı bu tasarının, çe
kingenlikle ele alınmış olduğu da açıkça gö-
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Bu tasarı ile Toprak Reformu Kanununun 
uygulanması yapılmak isteniyorsa, daha ba
şından baltalanımıış demektir. Reform Hükü
meti kurulup, reformların yapılacağı fikrinin 
ciddiyetle ele alındığının açıklandığı günden 
'bugüne, toprak alım satımları almış yürümüş; 
tarlalar bahçe haline getirilmek ve öntedbir-
ler Kanununa uygunluk sağlamak için nice 
oyunlar başlamış ve yürümektedir. Bu açık uy
gulamalar karşısında hükümetler nasıl bir uy
gulama yapacaktır; ileride göreceğiz. 

Türkiye'mizde bugünkü modern kapitalist 
tanımsal gelişme yönüne ters düşen, bu geliş
meyi aksatan toprak sahipleri, feodalizm ka
lıntısı diyebileceğimiz ve büyük topraklaramı-
zı ortakçılıkla işleten.ve tarım teknolojisi ile 
hiç ilgilenmeyen toprak ağalığıdır. Bunların 
sayıları sınırlı olup, memleketin daha çok Gü
neydoğu bölgesine toplanmışlarıdır. Bu top
rakları kamulaştırmak veya sonra onları ih
tiyacı olan topraksız köylülere dağıtmak zor 
(bir iş değildir, özellikle, böylece toprak sahi
bi kılımacak ve ağaların çağ dışı düşmüş, dağ 
köyünden kurtarılacak olan köylüler bakı
mından hem ekonomik, hem de sosyal ve po
litik, bakımdan son derece önemlidir. Bu, mev
cut kanunlarla yapılabilir kanısındayım. 

Bu tasarı, yani elimizdeki öntedbirler ta
sarısı, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir toprak re
formu yapılmasına özlenen, beklenen yararı 
nasıl sağlayacaktır? Köy îşleri envanter etüt
lerinden yararlanarak çıkardığımız ve Güney
doğu illerimizde % 5 - 6 oranında toprak sa
hipliği, mevcut kanunlarla ve örneğin Çiftçi
yi Topraklandırma Kanunu ile karşılanabilir. 

Yeniden düzenleme yapalım deıken, den
gesizlikler, yetersizliklere yol açmıaktansa ve 
reform yapmış olmak için yapmaktansa, hiç 
ilişmemek memleketimiz için çok daha yarar
lı olur kanısındayım. 

Saygılarımla. (Millî Birlik Grubu sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tümü üzerindeki görüşmelerin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Antalya 

Akif Tekin 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 6 sayın 
üye konuşmuştur. Kifayet önergesinin verilme
si sbu suretle usulen mümkündür. Önerge aley
hinde söz isteyen sayın üye var mı efendim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkan, acaba yeterlik önergesinin kabu
lünden önce, kısaca ileri sürülen görüşlere ce
vap vermemiz mümkün mü? 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Mühim bir kanunun müzakeresine bugün 

başlamış bulunuyoruz. Millet Meclisinde ve ko
misyonda, uzun bir müzakere gören bu kanun 
tasarısı Meclis Umumî Heyetinde de büyük bir 
dikkatle, itinalı surette haftalarca müzakereye 
tabi tutuldu. Bu müzakereler sonunda da bir 
hayli düzeltmeler oldu. Faydalı neticelerini şu 
tasarıda bizzat görüyoruz. Bir günün içerisin
de komisyondan çıktı, Senatomuza geldi, dün
kü alınan Umumi Heyet kararı ile de bu sabah 
saat 10,00'da müzakereye başlandı. Bu kadar sü
ratle nereye gidiyoruz? 

Muhterem arkadaşlar, Senatonun görüşünü, 
senatörlerin bu husustaki düşüncelerini müsaa
de edin de dinleyelim. Hükümet dinlesin ve 
Umumî Heyette gösterilebilecek, meydana çıka
bilecek haklı meseleler, dile getirildiği kadar, 
şu tasarı üzerine intikal etsin. Hatalar, aksak
lıklar varsa (burada tespit edilip düzeltilsin. Bu 
imkânı veriniz. Bu kadar süratle alelacele ge
çen bu tasarının; Meclis noksanı varsa, hata
sı varsa burada da tespit edilemeden bu sürat
le gelip geçecek. Arkasında da 6 ay, 1 sene geç
meden bu kanunun şurası, bu maddenin burası 
eksikti, noksandı, yanlıştı diye, ya Hükümet 
bizzat şikâyetçi olacak, düzeltmek için kendisi 
gayret edecek veyahut bir parlamenter bunun 
düzeltilmesi için teklifte bulunacak... 

Şikâyet ediyoruz; Parlâmentoda, Senato ka
nadının fonksiyonunun ışu anda müzakere edil
diği bir zamanda; partilerarası komisyonun top
lanıp da; «Senato lüzumlu mudur, değil midir? 
iki Meclis devam etsin mi, etmesin mi? Anaya
sa Mahkemesi varken 2 nci Meclise de ne lü-
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zum var?» münakaşasına girdiği bir zamanda 
ve Parlamento dışı çevreler ve Parlamento içi 
çevrelerde bu meselenin şu anda müzakere edil
diği bir sırada, Senatonun fonksiyonunu ifa 
edip etmediği mevzuunun münakaşası sırasında,, 
hakikaten kanunun verdiği yetkiyi kullanarak 
tasarının olgun bir hale getirilmesi için gayret 
sarf edeceğimiz hepinizin malumudur. Fonksi
yonumuz, vazifemiz budur. «5 kişi konuştu, 6 
kişi konuştu; 3 dakika konuşsun, 5 dakikadan 
fazla konuşmasın» tahditleri arasında süratle 
geçen bu tasarının, hiç şüphe etmeyin ki bazı 
hatalarla malûl olarak çıkacağı bedihi bir haki
kat. Ama, yıllar yılı bu şekildeki tenkit ve te
mennilere rağmen, bu hatalı davranışın içerisi
ne giriyoruz. Tahditlerle; «Şu noksanı var, bu 
noksanı var, ama zararı yok ileride düzeltilir, 
kanun birçok iyilikleri de sinesinde getiriyor, 
taşıyor. Çıksın da hele, sonra düzeltiriz canım; 
bu kadar faydanın yanında bu kadar da zararı 
olsun» fikri içinde süratle getirilen bu tasarı
ların kanuniyet kes'betmesi ile birçok hallerde 
de göre göre tatbikatta güçlükler, hatta o mad
denin infaz edilmemesi, emrinin yerine getiril
memesi, kanunun tümünün aylarca, yıllarca as
kıya alınıp tatbikatından vazgeçilir halde bek
letilmesi ve sonunda da, yeniden başka başka 
tasarılar ve tekliflerle kanunun yürürlükten 
kaldırılması halleri hepinizin bildiği bir hu
sus. 

Binaenaleyh, istirham ediyorum, fazlada ko
nuşacak kimse de yok; takriri veren arkadaşım 
geri alsın. Belki 2 kişiden fazla da kouşmaya-
cak. Onlar da nihayet üçer, beşer, onar daki
kadan fazla da konuşmayacak. Hükümeti tem-
silen sayın vekil tenkit ve temennilere cevap 
vereceğini ben kürsüye çıkarken ifade etti. O 
da konuşacak. O da konuşsun. Hatta Sayın Ba
kan müsaade etsin, bir - iki arkadaş konuştuk
tan sonra onları da ihata edecek şekilde topye-
kûn cevap versin. Bugün biliyorsunuz, Umumî 
Heyet kararı ile sabah ve öğleden sonra olmak 
üzere 2 fasılda -çalışılacak. Gece geç vakte ka
dar da yine Umumî Heyet karar alır çalışır. 
Yine de şu kanunun müzakeresi iki üç günü 
geçmez. Mecliste haftalarca müzakeresi yapı
lan bu tasarının, yangından mal kurtarıyor gi
bi, alelacele geçmesinin faydasını görmüyo
rum. 

Bir arkadaşım bu kanunu methederken, 
memleketi ihya edecek, fukaralığı kaldıracak 
derken, bir başka arkadaşım da meseleyi bir 
başka yönden Obu kürsüde ifade edecek. O fikir 
hakikat de, onun karşısındaki fikir neden ha
kikat olmasın? Yoksa, özür dilerim, dinleme
meye tahammül mü gösterilemiyor? O fikri ben 
nasıl dinliyorsam, öbürünü de müsaade edin 
Umumî Heyet dinlesin. Kabule medar olursa 
kabul edilir, düzeitilecekse düzeltilir, yoksa ol
duğu gibi de çıkabilir. Ama, kafalarda zihin
lerde şu hâsıl olmasın; söylenecek sözlerin hep
si söylenmeden tasarı kanuniyet kesbetti den
mesin. Bu imkân ve fırsatı vermeyelim. 

Sayın Başbakandan da, Hükümet ve komis
yondan da rica ediyorum. Ben usul hükmü için
de konuştuğum için meselenin içine girmiyo
rum tabiî şunları şunları söyleyecektir, müsaa
de edin demiyorum. Çünkü o zaman takririn 
aleyhinde değil, meselenin esasına geçerek ko
nuşmuş olacağım, ben usulî hataya düşmüş ola
cağım. Onun için fikirlerimi söylemek istemiyo
rum. Muhterem arkadaşlar, müsaade edin, öğ
leden sonra da çalışacağız, gece geç vakit de 
çalışılır. Geçen akşam biliyorsunuz 23,00'e ka
dar çalışıldı; gene aynı şekilde müzakeresi ta
mamlanır, iki gün içinde biter. 

Tekrar rica ediyorum, uzamayacaktır, telâş 
buyurulmasın; hu tahditlere müteallik teklif
ler geri alınsın, konuşmaya imkân ve fırsat 
verilsin. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin okunma
sından evvel söz istediği anlaşılan Sayın Baka
na söz vermek mevkiindeyim. Buyurunuz efen
dim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Toprak ve tarım reformuyla ilgili hazırlık 
çalışmaları Birinci Erim Hükümeti zamanından 
itibaren devamlı bir şekilde yürütülmüş ve bu 
çalışmalar sonunda hazırlanmış olan tasarılar 
Yüce Meclislere takdim edilmiştir. 

Anatasarı hakkında herhangi bir mütalâa 
serdetmeden, öntedbirlerle ilgili bazı hususları 
aydınlığa kavuşturmak gerektiği kanısında ol
duğum için, bu hususlarda gerekli bilgileri ver
mek üzereyim. 
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Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka
nunu tasarısı, uygulamak üzere olduğumuz, kısa 
bir zamanda uygulamayı hepimizin temenni et
tiği toprak ve tarım reformunu uygulayabil
mek için. hükümetlere gerekli hazırlık çalışma
larını yapmak olanağını sağlayacaktır. Toprak 
ve Tarım Reformu öntedbirler kanun tasarısı
nın birinci fonksiyonu budur. 

ikinci fonksiyonu; uygulanacak olan toprak 
ve tarım reformunun kapsamı dışında çıkmak 
amacıyle tarım arazisi üzerinde yapılacak 
olan taksim ve devir işlemlerini önlemek ve böy
lece reformun kapsamı dışına çıkmak üzere ya
pılacak olan devir ve temliklere imkan bırakma
maktır. öntedbirler kanunu tasarısının ikinci 
amacı budur. 

Öntedbirler kanun tasarısının üçüncü amacı 
ise; yapılacak olan devir ve temliklerin, refor
mun gereklerine ve uygulamasına uygun bir şe
kilde olmasını temin etmektir. Böylece, bir ta
raftan Hükümet girişeceği kamulaştırmalarla 
reformu uygularken, diğer taraftan reform böl
gesi dışında da alım - satımlara imkân vermektir. 
Yalnız bu alım - satımlar o bölgede reform uy
gulansa idi nasıl olacak idiyse, kamulaştırma na
sıl olacak idiyse; ifraz, taksim ve satışların da 
aynen öyle olmasını temin etmektir. Böylece bir 
taraftan Devletin malî külfetini eksiltmek ve 
cebinde parası olan; Almanya'ya gitmiş kazan
mış, sonra Ankara'ya veya İstanbul'a gelmiş bir 
kimsenin; tarım yapmak istiyorsa o bölgede ta
rım reformunun uygulanmasını, toprak reformu
nun uygulanmasını beklemeden arazi satmalma-
sına imkân vermektir. Ancak, bu arazi alım ve 
satımları anakanunda görülecek esaslara uygun 
bir şekilde cereyan etmelidir ki, reformu ama
cından saptırmayalım, öntedbirler tasarısının 
üçüncü amacı da budur. 

Bu hususları kısaca belirttikten sonra, diğer 
bazı hususlara da değinmek isterim: 

Niçin «Toprak ve Tanm Reformu kanunu 
tasarısı» veya «Toprak ve Tanm Reformu ön
tedbirler kanun tasarısı» diyoruz? 

Hatırlarda olacağı üzere, Birinci Erim Hü
kümeti zamanında sunulmuş olan tasarı, sadece 
«Toprak Reformu öntedbirler kanun tasansı» 
ismini taşımakta idi. Bu isim üzerinde yapılan 
ufak ilâvenin anlama hiçbir eksiklik getirme
diği kanısındayım. Bu hususu kısaca arz etmek 
isterim: 

Değerli senatörler, «Toprak Reformu» tâbiri 
iki anlamda kullanılmaktadır. Birisi, dar anlam
da toprak reformu, diğeri geniş anlamda top
rak reformudur. «Dar anlamda toprak refor
mu» deyimi büyük mülklerin parçalanarak top
raksız veya az topraklı köylülere dağıtımını 
ifade eder. Sadece ve sadece büyük mülklerin 
parçalanarak toprağı olmayan veya az topra
ğı olanlara dağıtılmasından başka bir mana ta
şımaz. 

«Geniş anlamda toprak reformu»; toprak 
mülkiyeti ve onun üzerindeki haklardan fazla 
olarak, yani onlara ilâveten, kredinin, istihsali 
ve pazarlamanın örgütlenmesi, tarımın finans
man mekanizması, tarımsal geliri vergilendir
me ve Hükümet tarafından tanmsal nüfusa ya
pılan hizmetler, teknik tavsiyeler, eğitim im-
kânlan, sağlık hizmetleri, sulama kanallan, 
haberleşme gibi unsurlan da kapsamaktadır. 

Görülüyor ki, geniş anlamda toprak refor
mu sadece sosyal adalet ilkesinden hareket ede
rek, tanm alanındaki mülkiyet yönünden olan 
aşırı dengesizlikleri düzenlemek amacından ha
reket etmemekte, buna ilâveten tarımsal alan
da yapılacak reform için gerekli bütün tedbir
leri; sulama kanallarıyle, pazarlama imkânlan 
ile, kooperatiflerle; hepsini içine alan bir bütün 
olarak ortaya çıkmaktadır. Netekim, artık «Top
rak Reformu» dendiği zaman herkes sadece ge
niş anlamda toprak reformunu anlamakta, dar 
anlamda toprak reformunu anlamamaktadır. 

Dar anlamda toprak reformu, uygulandığı 
zaman başarısızlığa mahkûm bir reform hareke
tidir. Bu, sadece iki cihan harbi arasında Doğu 
Avrupa ülkelerinde uygulanmış, başanya ulaş
mamış bir zihniyeti ifade eder. Bunun dışında 
da, bazı Asya ülkelerindeki başarısız uygulama
lardaki zihniyeti ifade eder. 

Başarılı bütün toprak reformlan, sadece 
toprak mülkiyeti üzerindeki tashihleri ifade et
mez. Bunun yanında, demin de arz etmiş oldu
ğum gibi, geniş anlamda toprak reformu, par
çalanmış arazinin birleştirilmesi, arazi dağıtılan 
kimselerin kooperatifler halinde örgütlenmesi, 
sulama kanallarının yapılması ve tarımsal ve
rimi artıracak bilcümle tedbirleri içinde geti
ren bir zihniyettir, ve artık toprak reformunu 
uygulayan bütün ülkeler böyle uygularlar. 

— 432 — 
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Daha doğru söylemek gerekirse; toprak ve 
tarım reformu artık kül halinde mütalaa edil
mesi gereken bir meseledir. Onun için «Toprak 
reformu» kelimesini kullananlar da bugün ge
niş anlamda kullanırlar. Bu zihniyetledir ki, 
Birinci Erim Hükümeti tarafından sunulan ta
sarıda «tarım» kelimesi konulmak gereği hisse
dilmemiştir. Yoksa, hiç bir zaman o tasarıdaki 
zihniyetin, büyük mülkleri parçalayıp, arazisi 
olmayan veya az arazisi olanlara dağıtmaktan 
ibaret olan bir zihniyet değil, onun ötesinde, 
Türkiye'nin ihtiyacı olan tarımsal reformu da 
ifade eden bir zihniyet olduğu muhakkaktır. 
Ama, bilimsel alandaki terimlere bir bakımdan 
bağlı kalınmak istenmiş ve böylece «tarım» ke
limesi eklenmemiştir. Zaten bu kavramın ya
bancı dillerdeki ifadesine bakarsak çok çeşitli 
kelimeler görürüz. Fransızcası «Reform agrer»; 
ziraî reform, İngilizcesi Land reform; toprak 
reformudur. Biliyorsunuz, bütün dünyada olan 
bu tartışmalar FAO'nun toplantılarına kadar 
gitmiş ve nihayet FAO'nun toplantılarında ge
niş anlamda toprak reformunun, toprak refor
mundan anlaşılması gerektiği karara bağlan
mıştır. Yalnız, memleketimizde toprak ve tarım 
reformu, bazen çok dar anlamda kasdedilmek-
tedir. «Toprak reformu» diyenler, sadece büyük 
arazilerin parçalanıp, arazisi olmayanlara veya 
yeter arazisi olmayanlara, dağıtılması şeklinde 
anlamaktalar; bazıları da «Tarım reformu» de
mekte, hiç mülkiyet tashihini düşünmeden, sa
dece tarımsal geliri artıracak diğer tedbirleri 
düşünmektedirler. Memleketimizde bu gerçeği 
görmemezlikten gelemezdik. Bundan dolayı ta
sarının bilimsel niteliğine hiç bir naMse getir
meyecek, bilâkis tasarının amacını daha iyi ifa
de edecek olan «Toprak ve tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı» deyimini kullandık. Bu 
bakımdan tasarıya yöneltilen eleştirmelerin 
isabetli olmadığını, bugüne kadar bu hususta 
en yetkili teşekkül olan FAO'nun genel kurul
larında tespit edilen kararlara uygun olmadığı
nı belirtmek isterim. Tasarıya hiç bir nakise ge
tirilmemiştir. Tasarı, reformcu karakterinden 
hiç bir şey kaybetmemiştir. Türkiye gerçekleri
ne ve dünya gerçeklerine daha uygun hale geti
rilmek amacı ile bu ilâve yapılmıştır. 

Öntedbirlere lüzum var mı, yok mu mesele
sine gelince : 

Öntedbirlerin ne için alındığını biraz evvel 
izah ettim. Öntedbirler, biraz evvel arz etmiş 
olduğumuz üç hususu teminat altına alacaktır. 
Bu üç hususun teminat altına alınması için ön
tedbirlere ihtiyaç vardır. Toprak ve tarım re
formu kanun tasarısı YÜC9 Meclise takdim 
edilmiştir. 24 maddedir ve çok önemli bir ko
nuyu kapsamaktadır. Bu tasarının Büyük 
Meclislerde enine boyuna tartışılması ve Tür
kiye gereklerine en uygun şekilde çıkarılabil
mesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu zaman 
içinde biz bazı tedbirleri almak zorundayız. 
Bu tedbirleri alırsak kanun çıktığı gün, he
men ertesi günü belki hükümetler Türkiye'de 
toprak ve tarım reformunu uygulama olana-
lma kavuşacaklardır. Hükümetlere anakanun 
çıkar çıkmaz reform uygulaması imkânını bah
şetmek üsere Meclislerin öntedbirler tasarısı
nın genelliğine inanmasını rica ediyoruz. 

Sayın Hazerdağlı; «Gerekçede, ne için ön-
tadbirlere lüzum var, izah edilmemiş» dedi. 
Gerekçede bu noktaya değindik. Müsaade bu
yurursanız onunla ilgili kısmı da kısaca oku
yayım : 

«Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka
nunu tasarısı şüphesiz ki, bu reformun uygu
lanmasına ilişkin hükümlere yer vermiş de
ğildir. Bu tasarının amacı uygulama kapıu-
nunun başarılı olmasını sağlayıcı öntedlbirleri 
önceden almaktır.» Ve böylece devam edi

yor. 
Takdir buyurursunuz, 24 maddelik bir ka

nun tasarısının gerekçesinde daha etraflıca 
izah etmeye lüzum yoktur; fakat buna gerek
tiği kadar ağırlık verilmiş, ne için ihtiyaç duy
duğumuz belirtilmiştir. 

Diğer bir hususa daha değinmek isterim. 
Yüce Meclislere sunulmuş olan ilk önted

birler tasarısı ile ikinci öntedbirler tasarısı 
abrasında önemli farklılıklar bulunduğu belir
tildi. Evet; bazı farklılıklar iki tasarı ara
sında var. Bu farklılıklar şu zorunluktan doğ
du. ilk öntedbirler tasarısının Geçici Komis
yonda görüşülmesi sırasında fikirlerini açıkla
yan bilim adamlarımız ve teknisyenlerimiz ta
sarının bazı mahzurları olduğunu, memlekette 
bir sosyal huzursuzluk kaynağı olması ihti
malinin mevcut bulunduğunu, bunun istismar 
edilebileceğini; buna imkân verilmemesi için 
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tasarıya açıklık getirilmesini, memleket ve hu
kuk gereklerine daha uygun hale getirilmesi 
için bir çalışma yapılmasını temenni ettiler. 
Yüce Meclisin Geçici Komisyonunda yapılan 
bu tartışmalarda bilim adamları ve teknis
yenlerin ifade buyurdukları bu fikirlerin ger
çek payı olabileceği düşüncesinden hareket 
edilerek tasarı ikine] Erim Hükümeti tarafın
dan geri alındı ve derhal, aynı gün hazırlan
mış olan yeni bir tasan sunuldu. Yeni tasarı
da reform, amacından asla saptırılmamıştır. 
Bu noktayı kısaca b sürtmek isterim. 

tik öntedbirler tasarısında en mühim nok
talardan bir, zilyedliğe ilişkin, mülkiyet ikti
sabı ile ilgili hüküm idi. 

ilk öntedbirler tasarısının 17 nci maddesi 
Tapulama Kanununun 33 ncü maddesini ve di
ğer ilgili hükümlerini yürürlükten kaldırıyor 
idi. Bu getirilen hüküm bir bakıma isabetli; 
fakat vazediliş şekli ile de isabetsiz idi. isabetli 
idi; çünkü memleketimizde 768 sayılı Tapulama 
Kanununun getirmiş olduğu hükümlerin ta
pusuz gayri menkul iktisabında birtakım ge
nişlikler getireceği ve bu genişliklerin reform 
uygulamasını etkileyeceği endişesi, teknisyen
ler ve hukukçular tarafından dile getirilmek
te idi. Hatırlayacaksınız, Tapulama Kanunu
nun 33 ncü maddesi sadece şahit ve bilirkişi 
beyanına dayanarak 20 yıl nizasız fasılasız 
bir mala zilyed olduğunu ispat eden bir kim
seye 100 dönüme kadar tapu alma imkânını 
bahşediyordu. Eğer bu parçalar, ayrı ayrı par
çalar ve ayrı ayrı hukukî sebeplere dayanı
yorsa 10 tane yüz dönümün veya 50 tane yüz 
dönümün olması da Kanunun bu hükmü kar
şısında mümkün idi. Hukukçular ve teknisyen
ler dediler ki; «Bu bir suiistimal kapısı olur. 
Bu kimse böylece 10 tane 100 dönümün tapu
sunu alır; gerekirse 100 tanenin de tapusunu 
alır. Bu kapıyı kapayalım.» işte bu kapıyı ka
pamak endişesiyledir ki, Birinci Erim Hükü
meti tarafından sunulan tasarıda 33 ncü mad
de tamamen yürürlükten kaldırılmış idi. Çok 
isabetli bir noktada alman tedbir bir bakıma 
isabetsiz oluyordu. 

Memleketimizdeki arazinin % 60'ınm tapusu 
yapılmamış idi. Tapulaması yapılmayan böl
gede vatandaş Devletin imkânlarından yarar
lanamamış idi. Yalnız tapulaması yapılmayan 
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bir bölgede bir kimsenin maddî olanağı varsa, 
dava masraflarını ödeyebildi ise, avukat tuta
bildi ise yine o zilyetliğe dayanarak tapusunu 
almış idi. Maddî imkânı olmayan ise bu tapuyu 
alamamıştı. İlk öntedbirler tasarısı olduğu gibi 
kanunlaşsa idi, bu takdirde maddî imkândan 
yoksun bir vatandaş 200 senedir ecdadının ve 
kendisinin işlediği o arazide çok ufak arazi 
parçasından mahrum kalabilir idi. Bu sakın
cayı önlemek içindir ki; o maddede bir değişik
lik yaptık. Dedik ki; zilyetliğe istinaden mül
kiyet iktisabı şahit ve bilirkişi beyanına dayan
dığı zaman bunu 20 dönümle sınırlayalım, 20 dö
nümü geçmesin. Müteaddit gayrimenküller ve 
müteaddit sebepler söz konusu ise, bu da 50 dö
nümü geçemesin. Böylece sadece ve sadece 
Devletin oraya gitmediğinden ve kendisinin de 
maddî olanağı olmadığından uzun bir süreden 
beri işlediği arazide hakkını alamamış olan bir 
vatandaşa hakkını temin etme olanağını getir
dik. Nitekim; o kadar haklı hareket etmişiz M, 
haklılığımızın delilini de şimdi size sunacağım. 

ilk öntedbirler tasarısını sunan Komisyon 
hiç bir değişikliğe uğramadan Hükümete Top
rak Reformu kanunu tasarısı projesini sun
muştur. Aynı Komisyon sunduğu projede zil
yetlik esasına dayanarak mülkiyet iktisabını su
lu arazide 30'dan 80'e, kuru arazide 60'dan 
320'ye kadar mümkün görmüş ve hatta hatta 
bizim saydığımız sınırlamaların hiç birisini ge
tirmemiştir. Biz bunu 20 dönüm ve azamî 50 
dönümle sınırladık. Görülüyor ki; aynı tasarı
yı hazırlayan filan komisyon 6 ay evvel yete
rince konuya eğilemediği için aşırı bir sınırlama 
getirmiş, komisyondaki tenkitleri gördükten 
sonra bu sınırlamanın zararlı olabileceğini dü
şünmüş, memleket için çok önemli bir konuda 
karar aldığını da düşünerek Hükümete sunduğu 
projede bunu düzeltmiştir. Bu, ikinci öntedbir
ler tasarısını sunarken ne kadar haklı hareket 
ettiğimizin bir delilidir; değerli senatörler yüce 
takdirinize sunarım. 

İlk öntedbirler tasarısı ile ikinci öntedbirler 
tasarısı arasında bazı önemli farklar var. 

Sulu arazide 150 dönüm, kuru arazide 600 
dönüm kaydını kaldırdınız diyorlar. Bunlar ne 
için konulmuştu değerli senatörler? Sadece ve 
sadece devir, temlik ve muvazaalı işlemler ile 
ilgili idi. Biz devir, temlik ve muvazaalı işlem-
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lerde hiç bir dönüm kaydı koymadan sınırlama 
getirdik, daha da ileri gittik. Bu çok büyük 
endişe uyandırıyor. Sanki Türkiye'de sulu ara
zide 150'den, kuru da 600'dan daha fazla arazi 
bir kimseye bırakılmayacak intibaını uyandırı
yordu. öyle değildi. Çünkü aynı Komisyon 
hiç bir değişikliğe uğramadan ikinci Erim Hü
kümeti zamanında sunduğu projede bunun böy
le olmadığını kendi teklifleri ile gösterdi. Şimdi 
rakamı belki tam söyleyemeyeceğim; 1 500 kü
sur dönüme kadar kuru arazide imkân tanıdı. 
Madem ki, amacımız o değil, neye her vatandaşı 
lüzumsuz yere huzursuz halde bırakalım? Bun
dan dolayı buna gerek görmedik, çıkardık; ama 
devir ve temliklerin hiç bir zaman reformun ya
pılması olanağını ortadan kaldırmayacak bir şe
kilde cereyan etmesi için gerekli bütün tedbir
leri aldık. 6 ncı, 7 nci maddeler görüşülürken 
bu hususu bütün açıklığı ile görmüş olacağız. 
Ben de gerekirse gerekli izahlarda bulunaca
ğım. 

Akrabalık derecesini biraz yakınlaştırdık. 
Zannediyorum ki; burada da isabetle hareket 
ettik. Çünkü beşinci derece kan hısımlığı çok 
uzak akrabalıktır değerli senatörler. Türk kö
yünde bu çok yaygındır. Beşinci derecedeki ak
rabalar arasında muvazaayı tahayyül etmek 
imkânsızdır, gerçekçi olmak zorundayız. 

Onu da şimdi arz etmek istiyorum, ilk ön-
tedbirler tasarısında şöyle bir durum vardı: 
Bir kimse 650 dönüm araziye sahibolan amca
sının torunundan 21 Temmuz 1961 tarihinde 50 
dönüm arazi satmalmışsıa bu satış «nuvaz/aalı 
sayılacak ve geçersiz kabul edilecektir. 

Takdir buyurursunuz, bir kimse amcası
nın oğlundan toprak reformundan kaçmak üze
re satınalmaz, imkânsızdır. Bu kadar uzak ak
rabalık köylerimizde çok yaygındır. Böyle bir 
hüküm büyük huzursuzluk getirirdi. Bunun 
makul hadde indirmek gerekirdi. 3 ncü dere
ce akralbalığı indirdik. Yani, amca, dayı, ha
la, teyze ile yeğen arasındaki alış - verişlere 
inhisar ettirdik. Böyle yapmakla da zanne
diyorum ki memleket gerçeklerine daha uygun 
hareket ettik. 

ıSılhrî akralb&lıkla da sınırı indirdik. îlk ön-
tedbirler tasarısında sihri akrabalık derece
si 4 ncü derece ve 4 ncü derecede olan akra
balar arasındaki alım - satımlar muvaazalı ola

rak kalbul edilmişti; 4 ncü derece dekinin de ol
dukça muhayyel bir hal olduğunu düşündük. 

Onu da bir misalle arz edeyim: Bir kimse
nin eşinin, yani karısının, veya kocasının am
casının oğlundan arazi satınalması halide bu
nu muvazaa sayamayız değerli senatörler. Eşi
nin amcasının oğluyle muvazaa yapamaz; ya
parsa o araziyi bir daha geri alamaz. Biz bunu 
ne yaptık? Eşinin kardeşine indirdik, daha ger
çekçi olduk. Bunları bize bir nakise olarak 
sunmak isabetli olmaz. 

İlk tasarıyı sunan arkadaşlarımın da büyük 
hata yaptığını söylemiyorum. Acele ve reform 
şekli içinde hazırlanan bir tasanda, kısa za
manda hazırlanan bir tasarıda bazı gerçekle
re uymayan haller olabilirdi. Bu gerçeğe uy
mayan haller dile getirildiği içindir ki, biz 
onların ışığı altında gerekli tashihleri yap
tık, gerçekçi olduk. Bundan dolayı ne ilk ön-
tedbirler tasarısını hazırlayan ve sunan de
ğerli teknisyen ve siyasileri kınamak, ne de 
onun üzerinde gerçeklere uygun tashihi ya
pan bialeri kınamak mümkün değildir. Bu nok
tayı böylece belirtmek isterim. 

Bağ, bahçe ile ilgili hususa gelince : İkinci 
Erim Hükümetinin Meclise sunmuş olduğu 
tasarıda bağ, bahçe ve tarım arazisi ayrımı 
yapılmamıştır. Biz bütün tarım arazisini kül 
telâkki ettik. Ancak, G-eçici Komisyonda bir 
değişiklik yapıldı. Bağ ve bahçeler kısmen 
toprak ve tarım reformunun önJtedbirleri için
de mütalâa edildi, kısmen edilmedi. Arazi tes
piti yönünden reformun içinde telâkki edil
di. Bağ, bahçe sahibi olanlar da bildirim ve
recekler, bu bildirimler de tespit edilecek, 
incelenecek. Yalnız ileride çıkacak kanunda
ki tavanın içinde olup olmayacağı hususun
da Geçici Komisyonda dendi ki: «Şimdiden bu
nu telâffuz etmek istemiyoruz, bu bakımdan 
Hükümetin sunduğu tasarıyı değiştiriyoruz, 
Ibunu anakanunda düşüneceğiz.» buyuruldu. 
Böylece bağ ve bahçe kısmen toprak ve ta
rım reformu öntedbirlerinin içinde oüldu, kıs
men dışında oldu. 

Onun için bütün bu izahlarımdan sonra Sa
yın Işimen'in: «Kırpıla kırpıla tasan bu hale 
geldi» deyiminin ne derece isabetli olduğu
nun takdirini sizlere bırakıyorum. Bu tiasam, 
tabiî ki Sayın İsmen haklı olarak söylüyor, ne 
kapitalist bir düzenin tasarısı olabilir, ne 
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sosyalist düzenin; değerli senatörler olmama
sı da lâzım. Tek fazileti ortada zaten. Bu, sos
yal adaleti öngören hukuk devletinin gerek
tirdiği toprak ve tarım reformu öntedbirler 
tasarısıdır. («Bravo» sesleri) Onun için biç yap
mayalım. demek hatalı. Hiç yapmayalım der
sek vatandaşlar arasındaki huzursuzluğun ve 
Türkiye'nin özlemini çektiği bir reformun ya
pılmasına doğru gidelim demektir. Niye yap
mayalım? Hem huzuru getirecek:, hem de be
nim vatandaşlarıma yıllardır imkân bulama
dığından dolayı Devletin getiremediği birçok 
şeyleri yapmak imkânını verecek. Toprak ala
nında mevcudolan aşırı mülkiyet dengesizli
ğini düzenlemek olanağını verecek. Böylece 
arazi sahibi olan vatandaş sosyal ve siyasî hak
larını en iyi şekilde kullanmak olanağına ka
vuşacak. Hiç yapmayalım, onları bu haklar
dan mahrum edelim demektir. Onun için ken
disinin bu görüşüne katılmama imkân yok. 

Değerli Senatör Nurettin Ertürk dediler M: 
«Türkiye'nin her yerindeki araziyi aynı telâkki 
etmemize imkân yoktur.» Tabiî yoktur. Zaten 
anatasarıda bunun düşündük. Türkiye sulu ara
zide 14, kuru arazide 16 bölgeye ayrıldı ve top
rak endekslerine göre hepsi tasnife tabi tutul
du. Onun için Türkiye'nin her yerinde sulu ara
zinin aynı olmadığı gerçeğini kabul ettik ve 
ona göre hareket ettik. Tabiî Erzurum'daki sulu 
araziyle Mersin'deki sulu arazi aynı değil de
ğerli senatörler. Bu gerçeği gözden uzak tutma
dık, buna uygun hareket ettik. Yalnız bu husus 
anatasarıda görüşüleceği için, bu konu üzerinde 
daha fazla durmayacağım. 

Müsaade buyurulursa, unuttuğum bazı nok
talar varsa onlara da cevap vermek isterim. 

Diğer bir nokta Sayın Ziya Ayrım tarafın
dan dile getirildi. Dendi ki : «30 dönümle tah-
didediyorsunuz.» Yok böyle bir şey değerli se
natörler, 30 dönüm tahdidi yok. Yalnız biz di
yoruz M, 30 dönüme kadar olan arazisini re
form bölgesi dışında serbestçe satabilsin, ona 
karışmayalım, ufak bir parça. 30 dönümün üs
tünde ise satsın; ama satarken derhal tapu me
muru şerh koysun. Desin ki : «Günün birinde 
oraya reform gittiği zaman satınalan işlemiyor
sa ve satınalanm sahibolduğu bütün araziler 
toplamı bizim dağıtacağımız arazi normunu ge
çiyorsa kamulaştıracağız.» 

Bunun manası şu : Herkes kanunun arka
sındaki cetvele bakacak. «Ben bizzat işleyecek-
sem, Devlet burada sulu arazide 32 dönüm da
ğıtıyor, 32 dönüm arazi alabilirim» diyecek. Al
sın, çalışsın diyoruz biz. «Ama, 32 dönümden 
fazla alırsam Devlet gelince benden alacak» di
yecek. Bunu bildiği için de almayacak. Reform 
uygulamasını Devletin maddî olanağını kullan
madan reform dışı bölgelerde de yapmak isti
yoruz. 

ilk öntedbirler tasarısı ile ikinci öntedbirler 
tasarısı arasındaki önemli bir fark da bu nok
tadadır. Biz hepsinin altından Devletin kalka
mayacağını düşündük, aradaki zaman bu hesap
lamayı yapmak imkânını bize bahşettiği için bu
nu düşünebildik, onu da belirtmek isterim ve 
bunu şöyle yaptık : Yaptığımız yerde biz ya
palım, yapamadığımız yerde de büyük arazi bö
lünsün, ama bizim amacımıza uygun bölünsün 
dedik. Bizim amacımızın dışında bölünürse hü
kümsüz sayacağımızı vatandaş bilsin, ona göre 
satmalsm dedik. Böylece zanediyorum İri, ol
dukça pratik bir yolda-hareket ettik ve refor
mu ne yozlaştırdık, ne de amacından saptırdık 
değerli seantörler. 

Bunun için 30 dönüm üzerindeki araziye sa-
hibolunmayacak, 30 dönümün üstü satılmayacak 
gibi bir husus söz konusu değil, bu hususu açık
lığa kavuşturmak istedim. 

Diğer bir nokta, değerli Ziya Ayrım tara
fından dile getirildi, «Bu sadece Doğuyu ve 
Orta Anadolu'yu alıyor» dendi. Takdir buyu
rursunuz, özellikle Orta Anadolu reform uygu
lamasında Hükümetin en sonra gideceği bölge, 
arazi dağılımı orada büyük farklılıklar göster
miyor, az gösteriyor. Orta Anadolu'ya daha geç 
gideceğiz, ilk önce âcil olan bölgeler var, hattâ 
Doğuda da bazı yerler hariç, özellikle Güney 
Doğu Anadolu kadar bariz değil arazi dağılı
mındaki farklılık. Onun için hiç bir bölgeyi he
def almadık, bütün Türkiye'yi hedef aldık, bü
tün Türkiye'de reformu yapacağız. Bu kanunun 
amacı bütün Türkiye'yi kapsamaktadır. 

Âfetlerle ilgili tedbirlere gelince : Bu kanun 
içinde ve asıl toprak ve tarım reformu kanunu 
tasarısı içinde bunu düşünmedik. Düşünmemize 
de imkân yoktu. Yalnız, tarımsal sigorta mese
lesi, memleketin çok önemli bir problemidir. 
Bu husustaki çalışmalara başlamış olduğumuzu 
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sizlere arz etmek isterim, inşallah Meclis tati
linden sonra bu hususta hazırlayacağımız tasa
rıyı takdirlerinize sunacağız. 

Bir hususu daha belirtmek isterim. Bu tasa
rıyı Türkiye parlamenter hukuk devleti içinde 
gerçekleştirecektir; bu tasarının su tarihte ve
ya bu tarihte çıkması diye hiç bri şey Yüce 
Meclislere empoze edilemez. Hükümetimiz sa
dece Meclislere dayanmaktadır. Yalnız bize bu 
tasarıyı bir an önce çıkarmayı empoze eden 
nedir? Türkiye'de bu işin gecikmiş olması ve 
bir an evvel bunun yapılması gereğidir. Hepi
mizi bu hususta aceleye sevk eden tek zorlayı-
cılığın burada olduğu kanısındayım. Onun için 
bunun dışında başka zorlayıcılık yok. Türkiye'
nin gerekleri ve memleket sevgimiz bizi tatil
den önce biran evvel bunu çıkarmaya zannedi
yorum itiyor ve böylece tatilde anatasan üze
rinde konuşulmadan gerekli hazırlıkları yapma
mız ve (Bütün ümidimiz o) anatasan Büyük Mil
let Meclisinden çıktığı gün Türkiye'nin belirli 
bir veya iki bölgesinde hiç değilse, bu mutlu re
form uygulamasını değerli milletimize ve sena
törlerimize sunmak istiyoruz. Hazırlıkları yap
tık, gideceğimiz bölgelerin filmlerini çektik, re
form uygulanmadan nasıldı, uygulandıktan 
sonra o bölgeler nasıl olacak hepsini de gös
tereceğiz. Bize sırf bu imkânı vermek baskı
sıdır ki, bu kanunun biran evvel çıkmasını ge
rektiriyor; yoksa Yüce Parlamentonun tasvibet-
meyeceği hiç bir kanunun çıkması ve yürürlüğe 
girmesi söz konusu değildir. Bu hususu da be
lirtmek isterim. 

Tasarının biran önce kanunlaşması için mü
zahir olmalarını değerli senatörlerimizden rica 
ederim. (Alkışlar). 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan soru sorabilir miyim acaba? 

BAŞKAN — Kifayet önergesi henüz kabul 
edilmedi, buyurun sorabilirsiniz efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Ba
kanı zevkle dinledim. Yalnız bir noktayı rica 
ediyorum; zihinlerde bir değişiklik yapmadık
ça, idarî bir reform olmadıkça bugünkü şart
lar altında istediğimiz yerde bunu tatbik edebi
lecek miyiz, uygulama imkânımız var mıdır? 
Açıkça cevap istiyorum. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Bunu uygulamak için gerekli idarî 
tedbirleri almaya şimdiden başladık. Türk tek

nisyen Ve idarecileri bu reformu biran önce uy
gulamanın heyecanı içinde bekliyorlar. Onların 
heyecanı bu tasarının başarılı uygulamasını sağ
layacaktır. Biz de bütün dikkatimizi o yolda 
teksif edeceğiz. 

Saygılarımla. 
İSA H. BİNGÖL (Muş) — Bir sorum da 

benim var efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, bir 

soru daha var. 
İSA H. BİNGÖL (Muş) — Kifayet önerge

sinden sonra bunun üzerinde konuşma imkânı 
olmayacağı için soruyorum; 6 ncı maddenin son 
iki fıkrası hakkında mümkünse şahsen.. 

BAŞKAN — O maddenin müzakeresi sıra
sında sorabilirsiniz, konuşabilirsiniz. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Pekiyi efendim. 
BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

îSayın Lûtfi Bilgen, son söz sizin buyurunuz 
efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bu tasarıyı getiren Hükümete, bunun üze
rinde çalışan parlamenterlere ve teknisyenlere 
evvelâ teşekkür ederim. 

Çok geç de olsa bunun gereğini kabul et
miş olan dünün iktidar partisi olan Adalet 
Partililere de yine teşekkür ederim. Artık top
rak reformunun komünisttik olmadığı bu kür
sülerden ifade edilir hale geldi. Bundan da 
çok memnunum. 

Bilhassa Sayın Bakanın izahatı sırasında, 
Sayın Ayrım'a cevap verirken; küçük arazinin 
satılış, kullanış şekli üzerindeki izahlarında top
rağın işleyenin olacağını çok güzel izah ettiler 
ve toprağın işleyenin olmasının artık komünist
lik olmadığını belirtmiş oldular. Ona da teşek
kür ederim. 

Cumhuriyetin kuruluşunda memlekette kı
rık dökük, kör topal 13,5 milyon insan varken 
artık bir toprak reformu değil, çiftçinin top
raklandırılması değil, toprağın çiftçilendiril-
mesi esastı. Hattâ o zaman Sağlık Bakanlığı 

' nüfusu artırıcı teşvikler yapıyordu. 6 nüfuslu 
ailelere ikramiyeler veriyorlardı. Şimdi mem
lekette nüfus çoğaldı. Artık bu çoğalan nüfusa 
kendi iş sahasının açılması için çiftçi olanların 

— 437 — 



O. Senatosu B : 79 19 . 7 . 1972 O : 1 

bir kısmına toprak vermek İçin toprak refor
mu gereği kabul edildi. Hatta o hale geldi ki, 
şimdi nüfus planlaması yapıyoruz. Dün nüfu
su çoğaltmak için teşvik kanunu gerekli idiyse, 
bugün de tahdit için aynı şekilde gerekli. 

Bu öntedbirler tasarısı toprak reformunun 
bir icabı olarak geldi. Toprak reformu, Anaya
sanın 37 nci maddesinin bir emri olarak, muh
tıradan sonra da olsa, geldi. Aslında 37 nci 
madde de benim kendi görüşüme göre, Anaya
samızın 14 ncü maddesinin ruhunun ifadesi ola
rak yazılmıştır ve 14 ncü madde şöyledir : 

«Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığı
nı geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sa
hiptir». 

iste 14 ncü maddede herkesin yaşama hak
kı derken, Anayasanın bütün diğer maddeleri 
hatta Anayasanın başındaki Türkiye Cumhuri
yetini tarif eden «Millî, demokratik, layik ve 
sosyal bir hukuk devleti» oluşumuz da yine bu 
insanın yaşama hakkını temin etmek İçin kon
muştur. Hiç bir zaman biz, gayri millî, hukuk 
dışı, sosyal bir devlet tarifini kullanamayız. 
Nasıl onu kullanamazsak, toprak işlemeyenin, 
su kullanmayanın da diyemeyiz. Nitekim bunu 
diyemeyeceğimizi de Sayın Bakan buradan ifa
de ettiler. 

Ben toprak reformunun niçin bugüne kadar 
geciktirildiğini 28 sen€ evvel lise son sınıftaki 
bir sınıf arkadaşımdan duyduğum bir cümle
den anladım; ama o cümlenin mânasını o zaman 
anladım, yeni anladım. Liseyi bitirdiğimiz za
man tabiî hepimizin konuştuğu mesele hangi 
fakülteye gideceğimiz meselesi idi. Beraber 
ders çalıştığımız, konuştuğumuz bir arkadaşım
da Hukuk Fakültesine gideceğinden bahsedi
yordu. Kendisine «Hâkim mi olacaksın, avukat 
mı olacaksın, ne yapacaksın?» diye sormuştum. 
«Hayır hiç bir şey olmayacağım, benim buna 
ihtiyacım yok, ama hukuku bitireceğim» dedi. 
Ben de «Pekiyi, öyleyse daha kolay bir fakül
teye gitsene, maksadın üniversite mezunu ol-
maksa» dedim. «Ben hukuka şunun İçin gidece
ğim ; ailem istiyor. Bizim 15 -16 köyümüz var. 
Bütün bu topraklar bizim, insanlar da bizim 
emrimizde çalışırlar. Bize babamızdan, ona ba
basından, ona ötesinden kaldı. Bunun kökü el
bette çürük bir noktaya dayanabilir. Ablam is
viçre'de okur, ağabeyim istanbul'da. Ailemizin 

aylık masrafı 50 bin lirayı geçer. Her tarafa 
yayılmışız. Biz bunu uzun müddet devam ettir
mek mecburiyetindeyiz. Her devrin kanun boş
luğundan faydalanıp ne kadar uzarsak o ka
dar kârımız var» demişti. Ben tabiî o zamanlar 
bundan hiç bir şey anlamamıştım. Sonradan o 
arkadaşımın politika hayatında gördüğüm tab
loyu buraya serebilseydim, siz de benim bu an
layışıma iştirak ederdiniz. 

Demek ki, memlekette büyük toprak sahip
lerinden bir kısmı kendilerinin haksız oldukla
rına inanmaktadırlar. Hepsi için demiyorum. 
Zaten en çok da reaksiyon oradan gelir. Sağ
lam tapusu olanlar bunu bekliyorlar. Çünkü 
sağlam tapusu olanlar satacaklar, Devletten pa
ra alacaklar. 

Ancak, bu öntedbirler Kanunu gelirken, iki 
gün evvel geçen Emlâk Vergisi Kanununda bü
yük bir tedbir önlenmiş oldu. Bunu Maliye Ba
kanı güzel izah ettiler. «Arazi vergilerinin bin
de 3'e indirilmesi bunu büyük ölçüde önleye
cektir» dediler. Hakikaten elinde 10 bin dönüm 
toprağı olan bir kişi için binde 10 vergi, sene
de 100 bin lira eder. Bunu herkes kolay kolay 
veremez; ama 10 bin dönüm için senede 30 bin 
lirayı rahat rahat verir. Bunun dönümünü 
1 000'er liradan Devlete satacaksa, 10 milyonu 
da rahat alacaktır. 10 sene içinde 300 bin lira 
verecek, 10 milyon lira alacaktır, işte güçlük 
noktası burada. İki gün evvel bunu önleyen 
tedbirden başka bir şey getirdik. 

Derler ki, «Efendim, toprak işleyenin su kul
lananındır, diyebilir miyiz?» Arkadaşlarım, bu
gün malesef Türkiye'de toprak işlemeyenin ve 
su da kullanmayanındır. «Toprak işlemeyenin
dir» in misâlini herkes bilir; ama «Su kullan
mayanındır» in misalini en iyi mühendis olanlar 
bilirler, bilhassa Devlet Su işlerinde çalışanlar, 
hukukçular bilirler. 

Devlet Su İşleri bir yere kanal yaptırır, 3, 5, 
10, 100, 200 milyon lira harcar. Bir mevzuata 
göre kanalın altındaki arazinin suyu hesabedil-
miştir. Cazibeyle sulanacaktır. Motorla, kana
lın üzerinde bir vatandaş iki dönümlük bir yeri 
sulamak isterse, Devlet Su İşleri şart koşar, mu
kavele yapar; «Ancak bir yıllık nebat ekersen, 
sebze ekersen veririm, ağaç dikersen vermem, 
çünkü senin için bir hakkı müktesep olur.» der. 
10 bin dönüm arazi için bir kanal yapılmış, 10 
milyon harcanmış ise 10 bin dönümün hepsi eki-
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lip biçilinceye kadar o suyun fazlası boşa akıtı
lır. Benim o kanalın altında 100 dönüm topra
ğım varsa, bunun 50'sini bahçe yapmışsam, diğer 
50'si için hakkım bakidir. Kanalım üzerindeki 
5 dönüm arazisi olan fukara bir adama mevzua
tımıza göre ağaç dikme müsaadesi vermiyoruz. 
Ne zamana kadar?. 50 sene geçse vermiyoruz. 
50 sene sonra benim çocuğum veya torunum ge
ri kalan 50 dönümlük boş toprağımı bahçe yapa
cak diye o su denize akıtılıyor, işte bugün için
de bulunduğumuz şartlarda su kullanmayanın
dır ve Hazinenin parası ile temin edilen su, kul
lanmayanındır. 

Efendim, «Toprak işleyenindirin arkasından 
apartman oturanındır, fabrika işçinindir den
meyeceği ne malûm?» denmektedir. Arkadaş
larım hepimiz bunu yaşıyoruz. Bugün apart
man oturanındır sayesinde hepimiz kat sahibi 
olma imkânını bulmuşuzdur. Orta veya onun 
üstündeki tabaka Ankara, İstanbul gibi büyük 
şehirlerde Kat Mülkiyeti Kanunundan sonra kat 
sahibi olabilmişlerdir. Eğer kat mülkiyeti ol
masaydı,' bugün gördüğümüz apartmanlarda, 
mülk mülk taksim edilmiş apartmanlarda otu
ranlar, hepsinin kiracısı olacaklardı. Birkaç ta
ne zengin adamın elinde bütün Ankara, istanbul 
halkı veya kiracı olanlar inleyip sonuna kadar 
emekli de olsa ev, sahibi olamayacaklardı. De
mek ki, biz kendimiz yaşıyoruz. Kendimiz için 
istediğimiz ve yaptığımız bir şeyi, çok fukara, 
kimsesiz, eliyle toprağı kazıp topraktan ekmek 
çıkarmaktan başka bir meslek veremediğimiz 
insanlardan esirgiyoruz ve buna da sosyal Dev
letiz diyoruz. Bu, asosyal bir olaydır. O hal
de Anayasanın başındaki «Sosyal Devlet» ta
birini değiştirip asosyal devlet koymamız lâ
zım, bu da mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, yazılı ol
mayan konuşmalar on dakika ile mukayettir. 
Lütfen toplayın ve konuşmanızı bağlayın. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Bitti efen
dim. Geçen gün gazetelerde okuduk, Alman
ya'da Elektronik fabrikalarında; telsiz fabrika
larında, televizyon fabrikalarında çalışanlar 
toplanmışlar 100 milyon sermaye ile Niğde'nin 
bu köyünde bir televizyon fabrikası kurmaya 
karar vermişler. Yalnız bu fabrikada çalışan 
işçiler fabrikanın sahibi olacaklar, onun dışında 
kimseyi ortak etmiyorlar ve bunu herkes alkış-
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lıyor, ne güzel diyorlar; kulislerde de duydum; 
ne kadar iyi diyorlar, iste fabrika çalışanın 
oluyor, işçinin oluyor. Bunu yapmakla öbür 
taraftaki falanın fabrikasını da orada ki İşçilere 
taksim etmek diye bir şey olmaz; ama arzu etti
ğimiz odur ki, fabrika orada çalışan insanların 
olsun veya çalışan insanlar fabrikannı da sahibi 
olabilsinler, söz sahibi olsunlar, mülk sahibi ola
bilsinler. 

Ben sırası geldikçe bazı değişiklik önerileri 
vereceğim. Şimdi vaktinizi almak istemiyorum. 
Yalnız Komisyondaki müzakereleri takibettim, 
Meclisteki müzakereleri takibettim, orman vas
fını kaybetmiş yerlerin kamulaştırmaya tabi 
olup reforma girmesini arzu ederdim, Sayın 
Bakanın oradaki izahlarını da dinledim, fakat 
tatmin olmadığımı söyleyebilirim. Sırası gel
diği zaman sorular soracağım. Her halde o hu
suslarında açıklığa kavuşmasında fayda var
dır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu suretle tasarının tümü üze

rindeki müzakereler son bulmuştur. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamaların 
sonucunu arz ediyorum. 

Gümrük Kanunu tasarısının açık oylaması
na 118 sayın üye işitirak etmiş, 117 kabul, 1 çe-
kinser oy kullanılmış; iGütmrülk (Kanunu Senato-
mıısca kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

4837 sayılı İş ve İşçi (Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri 'hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra (eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifinin reddine dair (Bütçe ve Flan Ko
misyonu raporunun açık oylamasına da 119 sa
yın üye katılmış, 117 diye kabul 10yu Skullanmış, 
iki sayın üye çekimser kalmış; bu suretle Cum
huriyet (Senatosu raporu kabul letoıiştir, gere
ği yapılacaktır. 

125 sıra sayılı; «XXXVII sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti istesi En 'Ziyade Müsaadeye Maz-
har Millet Tarifesi»'nin yürürlüğe konulması
na dair *olan Bakanlar Kurulu kararının (onay
lanması ıhaMandaki ikamın (tasarısına, 117 sa
yın üye oy fkullanmış, 116 sayın üye kabul, 1 sa
yın üye çekinser oy •kullanmak suretiyle Sena-
temuzca kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
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Bir önerge var okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
19 Temmuz Çarşamba günü Türkiye Büyük 

Millet Meclisi toplantısından sonra da müzaJke-
relere devam edilmek üzere Genel Kurulun top
lanmasına karar verilmesini arz ve teklif ede
riz. 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjan A. P. Grup 

Grubu adına Baskanvekili 
Tayfur Sökmen Orhan Kürümoğlu 

C. H. P. Grubu adına M. (B. <*. Başkanı 
Nejat Sarlıcalı Fahri Özdilek 

M. G. P. *Grubu Baskanvekili 
i. "Eteni Karakapıcı 

BAŞKAN — Grup Baskanvekili olmanız 
nedeni ile Sayın Kürümoğlu önergeyi vuzuha 
kavuşturmam yönünden zatıâlinizden sormak 
isterim. 

Birleşik Toptantı bilfarz saat 22,00'de, 
23,00'de hitama ererse önerge Cumhuriyet Se
natosunun bugün toplanmasını tazammun etti
ğine göre, bu takdirde toplanmasını mümkün 
görüyor musunuz? 

ORHAN KÜRÜMOĞU (Bitlis) — Hangi sa
atte biterse Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hangi saate biterse, 19 Tem
muz saat 24,00'e kadar olması icabeder. 

Şu açıklama muvacehesinde önergeyi oy
larınıza sunuyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Böyle bir 

usul yoktur efendim. Arkadaşın (kürsüde otu
rurken söz alması diye bir usul yoktur, tatbi
katta da böyle bir şey yoktur. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tüzükte ma
ni bir hal de yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sa
yın Öztürk, bir defa bir müdahaleye kürsüden 
cevap vermek, büyük ve vahim tartışmalara 
muciboluyor. Lütfen kıyası nefs ederek şu usu
le son verelim. 

Sayın Ömer Ucuzal arzı cevap edeyim. Baş-
kanvekilinin dahi Başkanlık yapmadığı sırada 
saz hakkının bulunduğunu Anayasa Mahkeme
si kabul etti. Divan üyeliği, üyelik hakkının 
bahşettiği söz isteme imkânını selbetmez. Ma
kamından inmesi keyfiyetine de durum müsait 

değildir. Önerge hemen okunmuştur, ardından 
söz istenmiştir. Bu nedenle bir tatbikata da bu 
Birleşimde özellikle yer 'verdik. Divan üyesi ar
kadaşlarımız söz istediği takdirde, IDdvanı boş 
bırakmamak üzere Heyeti Celilenizden karar 
aldık. Lütfedin de aleyhinde konuşsunlar. 

Buyurun efendim kısa olmak şartı ile. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kısa ola
cak Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Elimizde yüklü bir igündem yok. Şimdi Ön-
tsdbirler Kanunu tasarısını görüşüyoruz. Ya
rın, öbürgim toplandıktan sonra bunun gibi bir 
kaç kanun çıkar. 

Birkaç gündür görüyorsunuz, devamlı ça
lışıyoruz; saat 11.00 lere kadar çalıştığımız ol
du. Diğer Divan (Kâtibi arkadaşlarımız da bura
da yok. Bu bakımdan hayli yorgunluk içeri
sindeyiz. Yarın saat 14,00'te toplanarak bu ka
nunu saat 18,00'e kadar bitiririz. Bu tasarı dı
şında gelmiş (önemli tasarılar da elimizde yok. 
Daha bizim iki günümüz var. Birleşik Toplan
tının ne zaman biteceği de belli değil. Bu ba
kımdan toplantının yarına bırakılmasında bir 
mahzur yok, bilâkis daha verimli çalışmamızı 
sağlar. Çünkü birleşik toplantının bitiminden 
sonra, bu önemli kanunun çıkarılması sırasında 
göreceksiniz ki, buradaki üye sayısı çok az ola
caktır. Bu çok az üye ile de böyle önemli bir 
kanunun oylanıp, üzerinde herhangi bir tartış
ma yapılmadan çıkarılması mahzurludur. Bu 
bakımdan yarına kalmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, buyurun 
önergeyi izah edin. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Önergeyi vermeden evvel mevzuu detayı ile 
inceledik, önerge esas hazırlandığı zaman, 20 
Temmuz 1972 Perşembe günü sat 10,00 da top
lanma teklifini muhtevi idi. önergeyi Başkan
lık Divanına gönderdikten sonra öğrendik ki, 
yarın saat 10,00 da Meclis ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanlarının müşterek toplan
tısı vardır ve tatil konusu da müşterek toplan
tıda görüşülecektir. Şayet yarın saat 10,00'da 
toplanma imkânı olmaz ve bugün toplanmaz 
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isek, yarın öğleden sonrası için sadece bir ya
rım günümüz kalmış oluyor. Müzakereler uza
dığı takdirde, yarın bu konunun halledilmeme 
ihtimaline binaen, ne kadar ilerlefcebilirsek o 
kadar kârlıyız düşüncesine dayanarak bu tak
riri gruplar müştereken takdim ettik. 

Yalnız, mühim olan nokta şudur: Şayet 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısının de
vamı saat 18,00'den veya 19,00'dan sonraya da 
uzayacak ise, o takdirde Cumhuriyet Senatosu 
için de bir müşkülât doğacaktır, onu da kabul 
ediyoruz. Bununla birlikte şayet muhterem Di
van kendi zaviyesinden mümkün görüyor ise, 
takririmi şu şekilde değiştirme imkânına da sa
hibiz. Oturuma ara verilmeden müşterek toplan
tıya kadar devam edilmesi de mümkündür. Şa
yet Sayın Başkanlık bunu kabul buyuruyorlarsa, 
biz bu yolda da bir değişiklik yapma imkânına 
sahibiz; yani oturuma müşterek toplantı saati
ne kadar ara vermeden devam edelim. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir yazılı öner
ge verirseniz intizar ederim, onu oylayalım. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Vere
yim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Riyasetten bir sualim var. 

BAŞKAN — istirham ederim, önergeyi ver
sinler de, aleyhinde konuşma imkânınız hâsıl 
olsun efendim. 

Yeni önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Oturuma ara verilmeden Türkiye Büyük 

Millet Meclisi toplantısına kadar devam olun
masını arz ve teklif ederim. 

A. P. Grup Başkan V. 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Şimdi suale lüzum kalmadı. Gayri muayyen na
sıl oluyor diyecektim, önerge değişince suale 
lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Diğer grup başkanvekilleri fil-
hal yok. Gruplar adına imzalar var. Bu önerge
ye katılıyorlar mı; Sayın Sarlıcah? Yok. Sayın 
Etem Karakapıcı? Yok. Sayın Fahri özdilek? 
Yok. Sayın Tayfur Sökmen, ara verilmeden 

birleşik toplantıya kadar devamı hususundaki 
bu önergeye katılıyor musunuz? 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Ekseriyete tabiyinı. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbdrler ka
nunu tasarısının 1 nci maddesini okutuyorum. 
Toprak ve Tarım Reformu Öritedbirler kanunu 

tasarısı 

I. BÖLÜM 

Toprak ve Tarım Reformu Önteçlbirleri 
ile ilgili hükümler 

Amaç : 
Madde 1. — Bu kanun, toprak ve tarım re

formunun gerçekleştirilmesi için gerekli önted-
birlere ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun bakımından tarım arazisinin tanımı: 

Madde 2. — üzerinde ekim, dikim, bakım, 
yetiştirme yapılabilen veya orman hariç doğ
rudan doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle 
bitki veya hayvan üretimine elverişli olan veya 
ıslah (Amelioration) suretiyle üretime elverişli 
hale getirilen araziye, tarım arazisi denir. 

Bu kanunda kullanılan arazi deyimi, birinci 
fıkrada tanımı yapılan tarım arazisi anlamını 
ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bağ, bahçe ve benzerleri ile ilgili hüküm
ler : 

Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, bağ, zeytinlik, fındıklık, Antep fıstık
lığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile, meyve 
bahçeleri, kavaklık ve okaliptüslük olarak kul
lanılan tarım arazileri, (bu kanunda yer alan 
toprak ve tarım reformu öntedbirleri ile ilgili 
maddeler hükümlerinden, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 
nci maddeler hükümleri hariç) !bu kanunun kap
samı dışındadır. 
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Bir tarım arazisinin Ibu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte "bağ, zeytinlik, fındıklık, Antep 
fıstıklığı, cay plantasyonu ve benzerleri ile 
meyve bahçeleri, kavaklık ve okaliptüslük olup 
olmadığı bilim ve fen esaslarına göre Tarım 
Bakanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN ı— Sayın Edip Somunoğlu, söz is
temişsiniz, buyurun. 

O. EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkan, isayın arkadaşlar, 

Kanunim 3 ncü maddesinde, bağ, zeytinlik, 
fındıklık, Antep fıstıklığı gibi yani üzerinde 
bazı mahsuller yetiştirilmiş olan bu gibi arazi, 
kanun kapsamı dışında kalır deniyor. 

Arazi sahiplerinden «Bağ - bahçe kapsam dı
şında kalıyor, bizim ne günahımız var» gibi söz 
edenler oldu. Komisyonlarda da işlenmiş, emek 
verilmiş bağ ve bahçenin başkasına verilmesi 
halinde birtakım münazaaların, birtakım ge
çimsizliklerin, ihtilâfların meydana geleceği ile
ri sürüldü. Bağ - bahçe, zeytinlik gibi yerlerin 
bir kısmının kanun kapsamı (dışında kalmasını 
âdil görmüyorum. Bir şahsın 500 dönüm, 1 000 
dönüm bağ - bahçesi varsa bu alınmıyor; fa
kat diğer arazi sahiplerinin 30 dönüm yahut 
50 - 100 veya birkaç yüz dönüm arazisi, yerine 
göre, mıntıkasına göre alınıyor. Ben bunu âdil 
görmemekteyim. Zaten Sayın Bakan da, böy
le tamamen ref edilmiş, tamamen kaldırılmış 
değildir demek istedi, o manada anladım. Haki
katen bir hadde kadar bunu vermeli; fakat di
ğer geriye kalanı da yine tercih edilmeli. Sebe
bi de; bağ - bahçe, zeytinlik ve sair olan yerler
de arazi çok, azdır. Orada çiftçi; arazi, toprak 
sahibi değildir. Toprak sahibi olmayan çiftçi ne 
yapacaktır? Nereden verilecektir? Başka mın
tıkadan verilse, tecrübe edilmiştir, başka mıntı
kaya gitmez gitmemiştir. Anavatanı, doğduğu 
yeri kolay kolay terk etmez. Onun için, bunun da 
büyük bir kısmım - emek vermiş bağ meydana 
getirmiş - bırakmalı; fakat eğer çok fazla ise 
aynı işleme tabi olmalıdır. Zaten diğer yerler
de de büyük arazi sahipleridir matmahinazar. 

Sonra, gerek bunda, gerek diğer arazide bu 
tasarrufun tatbikatta iyi netice vereceği husu
sunda da şahsen pek fazla ümitli değilim. Kö
tümser olmak da iyi değildir, hastalıktır. An
cak, hâlâ biz senelerden beri buğdaya bir lira 
alım fiyatı koyuyoruz. Ona mukabil çiftçinin 
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çalıştıracağı işçinin veya kendi emeği de olsa, 
fiyatı artmıştır. Kendisi de dışarıdan birtakım 
ihtiyaç maddelerini pahalı alıyor; 580 liraya 
kömürü alıyor, ona mukabil bağında, bahçesin
de yetişen maddeyi ucuza (satıyor. Diğer bazı 
tarım ürünlerine elma, mandalina ve saireye 
her hangi bir fiyat da konmamıştır. Binaena
leyh, ileride iyi netice verilebilmesi için hayat 
pahahlığıyle mutena sibolarak, yani fiyatların 
artmasiyle mütenasibolarak, buğdayın, arpanın 
ve diğer mahsullerin fiyatlarının da aynı sevi
yede artması icabeder. öyle artmıyor, buğday 
yüz kuruş. Sebebi?... «Efendim, fakirin ekmeği 
mi pahalansın?...» öyle ise, dağıtılacak toprak
ta da işlemeyecektir ve şehirlere akın yapılacak
tır. 

Sonra, seviye meselesi. Bugün dünyada çok 
araziden fazla mahsul alma değil, az araziyi 
iyi işleyip her türlü gübresini ve -suyunu ve sai-
resini verip daha az dönümdeki araziden daha 
çok istifade etmek, daha çok mahsul elde et
mek yolu takibedilmektedir. 

Birçok arkadaşlar da görmüştür; ben Holan-
da'da gördüm; Kolanda'da hayvancılık da aynı 
usule göre yapılmaktadır. Kapısının önünde üç 
dönüm, beş dönüm, yedi dönüm, iki dönüm ara
ziyi; çayın ise çayırını, gübreliyor, suluyor. 
Eğer buğdaysa son derece düzgün; birbirinden 
belki santim kadar farklı olmayacak şekilde ay
nı boyda. Sebebi: Gübreliyor, suluyor ve en ve
rimli şekle getiriyor, ondan sonra ondan mah
sul elde ediyor. G-erekli bakımını yapmadan çok 
ekmekte bir fayda yok. Binaenaleyh, burada da 
bütünüyle verimli bir hale getirmediğimiz tak
dirde bir şey elde edemeyiz. Hayvancılık da 
aynı şekilde. Binaenaleyh, fındıklık ve bağ 
bahçenin de büyük bir kısmını, daha fazla bir 
kısmını sahibine bırakmak, fakat diğer kısmı
nı yine oradaki çiftçiye tevzi etmek, arazi sa
hiplerinin karşısında daha âdil olur kanaatin
deyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum, 

efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

131 sayılı tasarıda I. bölüm, madde 3'ün 
son satırının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

içel Senatörü 
Lûtfi Bilgen 
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«... Bilim ve fen esaslarına göre Tarım Ba
kanlığınca ve emsali yerlerin ödediği yıllık zi
raî Gelir Vergisini ödeyip ödemediği Maliye 
Bakanlığınca tespit edilir. Kanunî mazeretler 
dışında yeteri kadar vergi ödememeyi itiyat 
edenlere ait tarım arazilerinin vasfı ne olursa 
olsun belirli ölçüden fazlası reform için kamu
laştırılmaya tabi tutulur.» 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, çok özür dileyerek bir hususu 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Takriri veren arkadaşımız görüyorsunuz bura
da yok. Bu tatilde betahsis Umumî Heyetin 
toplantısının devamı için takriri verdi, gitti. 
Şu anda salonda 12 kişi vardır. 

Siz, Tüzüğü iyi tatbik için her zaman hassa
siyet gösteren bir başkanvekilisiniz. Hatırlarsı
nız, aramızda da bir münakaşa geçmişti. Tak
dirinizi kullanmanızı, Tüzüğü uygulamanızı is
tirham ediyorum. Meseleyi arz ediyorum; var 
mı ekseriyet, görüyorsunuz. Bu kadar mühim 
bir kanun 13 kişi ile müzakere edilir .mi? Deva
mında bir zaruret ve lüzum görüyor ımusunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, zatıâlini-
zm hakkımda lûtufkâr olan beyanınıza arzıce-
vebetmek mecburiyetindeyim. 

Başkanlık Divanı, çoğunluğun vücudunda 
ve âdeminde tereddüdü düşerse yoklama yapar. 
Beş kişi yoklama isterse, yoklamanın yapılma
sında da zaruret vardır, önergeyi veren arka
daşın Genel Kurul salonundan ayrılmaması ve 
behemahal salonda nisabın mevcudiyeti diye ne 
Anayasada, ne de içtüzükte bir hüküm vardır. 
Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin bir kara
rında da belirtildiği gibi açıkça, mefruz çoğun
luğa istinaden tasarının görüşmesine devam edi
yoruz. 

Bir insan olmamız itibariyle saat ondan be
ri de bilâf asıla, vüsumun kifayeti ölçüsünde ida
reye dikkat ediyorum; takdirinize arz ederim. 
Eğer 'beş arkadaşınız bu talebinize katılırsa, ben 
memnuniyetle Tüzük hükümlerini tatbik ede
ceğim. Aksi halde biraz evvel Heyeti Umumiye-
nin aldığı karara karşı on dakikalık dahi ara 
vermedim, beşerî ihtiyaçlarımın tazyikine rağ
men. 

Devam buyurun, efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım; 
Bu değiştirge önergesini, bir yerin bağ - bah

çe olmadığını tespitten ziyade, o yerden gerek
li verginin alınmasını sağlamak için vermiş bu
lunuyorum. 

Maddenin son fıkrasında der ki, «Bir yerin 
bağ - bahçe olduğunun tespiti, bilim ve fen esas
larına göre Tarım Bakanlığınca tespit edilir.» 
Ettik; Tarım 'Bakanlığı, gitti burası bağdır, 
bahçedir, narenciyedir dedi. Fakat, üçyüz, beş-
yüz, bin dönüm narenciyesi, bağı, bahçesi olan 
bir kimse, çevresinde namuslu insanların verdi
ği vergiyi vermiyorsa ve bunda da her sene İs
rar ediyorsa; demek ki, (burası kamu yararına 
bir işletme değildir. Evet, kendisi kazanıyor, 
ama gerekli olan vergiyi Devletin hakkını da 
vermiyor. O takdirde «Arkadaş, sen bu bahçe
ciliği yapamıyorsun, al şu paranı bize bunu sat, 
becerene verelim» demekten başka çare yoktur. 
Bu, adamı vergi vermeye zorlar. 

Bir narenciye bahçesi düşününüz. Dönümü 
senede bin liradan on bin liraya kadar gelir 
getirir, yerine göre değişir. Bir çevrede dönü
mü üç flöin lira getiriyorsa, herkesinki... 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — On bin lira 
getirir mi narenciye?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ben söylü

yorum: Kendi bahçem için bu seneki vergi be
yannamesini doldurmuşumdur... 

BAŞKAN — Lütfen. Cevap vermeyin Sayın 
Bilgen, devam buyurunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Kendi bah
çeme ait vergi 'beyannamemi doldurdum ve dö
nümünü de ibürüt 10 bin lira olarak tespit et
mişimdir. Benim 10 - 11 dönümlük yerden ver
diğim vergiyi, 300 dönümlük bahçe sahibi olan
ların vermediklerini de biliyorum. 

Şimdi o adam oraya 4 tane ağaç dikmiştir 
diye veya tamamına dikmiştir diye devamlı 
olarak orayı elinde tutmayacaktır. Kazansın, 
ama benim 10 dönüme verdiğim verginin 4 - 5 
mislini de versin. Hiç olmazsa verdiğim kada
rını versin. Ben bunun için üzerinde duruyo
rum. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Kanun, neti söylüyor. 

LÜTFi BİLGEN (Devamla) — «Brüt» diyo
rum. Neticede 7-8 bin lira eder, Sayın Kal-
paklıoğlu; ama bin lira getiremeyen de var. Bin 
liralık gelir için, iki bin liralık masraf yapan 
da var. Bir köy düşününüz, herkes dönümünden 
4 bin lira kazanırken, ben her sene hep bin lira, 
iki bin lira gösterlyorsam, bu demektir ki, 
artık ben bahçeciliği yapamıyorum veyahut da 
vergi kaçırıyorum. Buna alet olamam. O zaman 
Tarım Bakanlığından ilgililer gitseler ve bura
lara «Narenciye bahçesi, fıstık bahçesi, elma 
bahçesi» deseler. Sonra... Vergisi yok. Kazanı
yor, kazandığını da kendisi yiyor. Vergisini 
vermiyorsa, burası reforma tabi olsun. Böylece 
biz bir vergi kaçırma kapısını kapatma zorun
dayız. 

Ben önergemi bunun için vermiş bulunuyo
rum. 

Saygılar sunar, önergeme iltifatınızı istir
ham ederim. 

BAŞKAN — önergeye sayın Hükümet ve 
komisyon katılıyorlar mı?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Efendim, burada gerekli görmüyoruz. Çünkü, 
anatas arıda bununla ilgili hükümler vardır. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Katılmıyoruz. 
Sayın Lûtfl Bilgen'in verdiği önergeye Hü

kümet ve Komisyon katılmıyorlar. 
Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
3 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 

arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler.. 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Toprak ve tarım reformu uygulamasını et
kilemeyen tasarruflar : 

Madde 4. — 20 . 7 .1961 tarihinden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar usul ve 
füruğ, üçüncü dereceye kadar nesepten ve ikin
ci dereceye kadar sebepten civar hısımları İle eş 
lehine yapılmış her çeşit devir ve temliklere 
konu teşkil eden tarım arazileri bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte kanunda öngörülen istis
nai hallerden birisi söz konusu olmaksızın lehi
ne devir ve temlik yapılmış olan kişiler tarafından 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununda tespit 
edilecek esaslara göre işlenmiyor veya işletilmi-

yorsa, bu arazilerin tamamı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununda belli edilecek esaslara gö
re kamulaştırılır. 

Kan ve kocadan her ikisi sağ ve aralarında
ki evlilik bağı da bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte devam etmekte ise, bunların her iki
si de bizzat tarım yapıyor görünseler dahi, bun
lardan her ikisinin sahibi oldukları arazinin 
toplamı, kanunun tayin ve tespit edeceği sınır
lar dahilinde Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nuna göre yapılacak olan kamulaştırmanın kap
ması dışında kalabilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is
teyen Sayın Hilmi Soydan, buyurunuz, önerge
leri de var. 

Ayrıca, önerge sahiplerine de söz verme im
kânımız mevcuttur. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz 4 ncü maddenin esaslarına girme
den evvel Anayasanın 36, 37 ve 38 nci madde
leri üzerinde durmak ve sonra da maddedeki 
görüşlerimi izah etmek istiyorum. 

Anayasanın 36 ncı maddesi, «Herkes, mül
kiyet ve miras haklarına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyle, ka
nunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet haklanın kullanılması toplum ya
rarına aykırı olamaz.» diyor. 

Anayasanın 37 nci maddesi ise, toprak re
formundan bahsetmektedir. 

Yine Anayasamızın 38 nci maddesi ise, bu 
toprak reformu kamulaştırılmasında, beyan 
esasına göre yapılacak vergi kıymeti üzerinde 
durmaktadır. 

Bir defa tasarının 4 ncü maddesi, Anayasa
mızın 36 ncı maddesine tamamen aykırıdır. Se
bebi; «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sa
hiptir...» demektedir. 

Binaenaleyh, miras hukukumuzda bir sos
yal adalet mevcuttur. Bir arazi diyelim ki, ba
bası öldüğü zaman 5 vârise intikal etti. 5 vâris 
de bu araziyi birbirine alım satım yaptı. Bu sa
tım da 20. 7.1961 tarihinden sonra oldu ve o 
zaman da bir bedelle alınıp verildi. Bu bedelle 
alınıp satılma işlemi mülkiyet hakkına daya
nıyordu ve ayrıca Tapulama Kanunu hüküm
lerine ve Medenî Kanun hükümlerine göre de 

— 444 — 



O. Senatosu B : 79 19 . 7 . 1972 Ö : 1 

alınıp satıldı. Her iki kanunda da alını ve sa
tım akitleri ile ilgili olarak derpiş edilmiş âmir 
hükümler mevcuttur. Bu hal mevcutken, nor
mal bir alım ve satım hali de mevcut olduğu
na göre, bu normal satımı Anayasanın 36 ncı 
maddelerinin hükümlerine dayanarak yaptıkla
rına göre, 20. 7 .1961 tarihinden geriye doğru 
olan satımları keemlenyekûn saymakla, Anaya
samızın 36 ncı maddesi hükmüyle bağdaşmayan 
ve mülkiyeti inkâr eden sarih bir hüküm geti
rilmiş oluyor. 

Şimdi buradaki toprak reformunda çiftçiye 
verilecek araziden çiftçinin de bir faydası yok. 
Nasıl olsa kendisine toprak verilecek şahıs bu
nu Devletten bedel karşılığında alacaktır. Ama, 
kardeşlerinden biri veya hala ve dayıdan biri 
normal bir alım ve satım yapar ve bu da mu
teber sayılmazsa, neticede ne olacaktır? Tapu 
dayıdan alınmışsa; tapu, dayıya varacaktır ve
ya Ahmet, kardeşi Mehmet'ten almış ise, kar
deşi Mehmet'e varacaktır. Köylü bunu alırken 
veya topraksız vatandaşa verilirken, bu da pa
rayı alacaktır. 

Burada hangi fayda ve mülâhazalarla bu 
hüküm getirilecek o günkü normal satım keen-
lemyekûn addedilmiştir? Bir defa Sayın Bakana 
sordum; «Ahmet, kardeşi Mehmet'ten almışsa 
ve o da işletiyorsa, bu hüküm muteber sayıyo
ruz» diyor. Ama, öyle haller doğacaktır M, bu
nun ispatı beyyineye dayanacaktır. Bizde şahit 
müessesesi o kadar zayıftır ki, işletene, işletmi
yor diyecektir. Normal satımla alan vatanda
şın burada zararı olacak ve onun, o günkü ka
nun hükümlerine göre ve mülkiyet hakkına da
yanarak vermiş olduğu para ile almış olduğu 
arazinin alım ve satımının keenlemyekûn sayıl
ması, Anayasanın 36 ncı maddesi hükmüne ta
mamen bir darbe niteliğindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakan yine 
bir mevzua temas ettiler. Burada «.... usul ve 
füruğ, üçüncü dereceye kadar nesepten...» di
yor; hala ve teyze arasında; diğerleri civar hı
sımlığa taalluk ediyor, yani «... ve ikinci dere
ceye kadar sebepten civar hısımları ile eş lehi
ne yapılmış her çeşit devir ve temlikler...» den 
bahsediyor. 

Diyelim ki, buradaki tasarrufu muteber sa
yılmadı. Çünkü kendilerini bir televizyon ko
nuşmasında dinledim, böyle bir tasarrufa «Mu-
vuzaa tarzı satış» dediler. 

Dikkate şayan mevzu budur. Eğer iki kar
deş arasında araziyi toprak reformundan ka
çırmak için muvazaa tarzı bir satış olmuşsa, o 
zaman bu satış muteber sayılmayacak ve tapu
nun iptal edilmesi iktiza eder, diyorlar. Fakat, 
Erim Hükümetinin getirdiği tasarının metinle
rinde «muvazaa» kelimesi vardı. Halbuki bura
da, Sayın Bakanın mücerret iddiasında kalıyor, 
«muvazaa» kelimesi kanuna derpiş etmiyor. 

Bendeniz hâdisenin burada vuzuha kavuş
ması için «muvazaa» kelimesini de ilâve etmek 
suretiyle bir önerge takdim ediyorum. Eğer bu 
önerge yüksek heyetinizce tasvibedilir de kabul 
edilirse, birtakım tereddütler izale edilmiş ola
caktır. 

ikinci bir mevzu kanunun geç gelmesi... Top
rak Reformu Kanunu, ki, bunun için Anaya
samızın 37 ve 38 nci maddelerinde hüküm vaz
edilmiştir, bir nevi tasarrufları muteber say
maz bir hale geliyor. Vatandaşın kabahati ne-
nir? Makable şâmil bir kanun çıkıyor. Eğer re
form kanunları yapayım derken makabline şâ
mil kanunlar çıkaracak olursak, o zaman Tür
kiye'de (ister idarî refomda olsun, ister malî 
reformda olsun, ister mülkiyet reformunda ol
sun) kanunlar tamamen zedelenir ve Türkiye' 
nin sosyal ve ve ekonomik durumları tamamen 
zedelenmiş olur. Sosyal adaleti teessüs ettirme 
gayretine giderken, sosyal bir dengesizliği mey
dana çıkarmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu nedenle bir öner
ge vermiş bulunuyorum. Bu önergemin kabulünü 
arz ve rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru
nuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Benim bir takririm var, onun üzerinde ko
nuşuyorum. Teklifim, zannediyorum bu muva
zaanın ilâvesine mütedair tekliften evvel gelir 
ama bilmiyorum Riyaset nasıl düşündü. Tekli
fim şu : 

«20 . 7 . 1961 tarihinden bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar...» diye başlayan 
bu 4 ncü maddenin 1 nci fıkrasının ilk cümle
sinin değiştirilmesi, yani 20 . 8 . 1971 tarihi 
olarak düzeltilmesidir. 
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Muhterem arkadaşlar, bundaki kasıt şudur: 
Biliyorsunuz 20 . 8 . 1971 tarihi Anayasanın 
toprak reformuna mütedair maddesinin de
ğiştirilmesi tarihidir; yani Anayasanın değiş
tirildiği tarihtir. Değiştirilen Anayasa, top
rak reformu meselesini yeni esasa rapdetuniş-
tir. Bu sebeple, Anayasanın değiştirildiği 
20 . 8 . 1971 tarihinden başlamasını teklif edi
yorum. 

Haddizatinde benden evvel konuşan Hil
mi Soydan arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
makable şâmil bir hükmün çıkarılması hu
kukta yeri olmayan bir müessesedir. Bunu mü
dafaa etmek kolay şey değil. Hele 1961'de ya
pılan tasarrufun 1972 veya 1973'e kadar ge
çen 12 senelik bir zaman içerisinde yapılan 
bir sürü tasarrufların, 'birkaç kere değişen ta
sarrufların ve el değiştirmelerin karşısında 
bu kanunun tatbikatında ileride ne gibi müş
küller çıkacağı da hepimizin malûmudur; meç
hulü değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bir toprak reformu, 
bir tarım reformu meselesi memlekette sürdü 
gitti ve bunu Parlamento benimsemek üzere. 
Bir kanadından çıktı, öbür kanadından da 
çıkmak üzere... 

Esasen ben bunun topuna inanmıyorum. 
Ne toprak reformu, ne tarım reformu, benim 
nazarımda hakikaten hayal. Heyhat, bu ha
yali biz hakikat haline getirmeye çalışıyo
ruz, zorluyoruz. Zorlayalım bakalım bir müd
det daha, 

Muhterem arkadaşlar, burada gaye istihsali 
artırmak. Bu tasarılar, bu tekliflerin hiçbiri 
istihsali artırmayacaktır, istihsali azaltacak
tır. Türkiye bugün büyük bir gıda yoksullu
ğuna doğru gitmektedir. Hal böyle iken bu
nun artırılmasına matuf olmayan bu tasarının 
kanunlaşması halinde memleket nelere şahit 
olacak, biz neleri göreceğiz bakalım. Ama, bi
ze rağmen bu çıkacak. Çıksın, zararı yok. Hiç-
olmazsa bizim de fikirlerimiz şurada zaptedil-
sin. 

Ne ile, nasıl tatbik edilecek? Memurun 
maaşını veremeyen Hükümet, yatırımları ya
pamayan Hükümet, vergileri tahsil edemiyen 
Hükümet, idarî teşkilâtını bildiğimiz Hükü
met bunu tatbik edecek de, bu paralar bulu

nacak, bu araziler taksim edilecek de mem
leketin nef'ine olacak, hayrına olacak da is
tihsal artırılacak... Yani çok özür dilerim, 
bir Nasrettin Hoca hikâyesi gibi geliyor in
sanın aklına, 

Muhterem arkadaşlar; niçin, neden çekine
rek 1961 tarihini esas alıyoruz. Sayın Vekile 
sempatik Devlet Vekiline, soruyorum. Haki-
tkaten inanmış, samimî bir hali var ve o sami-
ımiyet içinde de kürsüde gayet neşeli, gayet 
samimî bir eda içinde müdafaa ediyor. Kendi
mi zorluyorum; «Sayın Vekil, acaba faizim bil
mediğimizin dışında bir şeyler mi biliyor da, 
bu kadar inanç içinde bunu müdafaa ediyor » 
diyorum. 

Ben samimî olarak şunu söyleyeyim; Sayın 
Vekil kadar iyimser değilim; olamadım, ola
mıyorum. Ben aldanmış olayım arkadaşlar, 
umduğum felâket ve kötülük bu yüzden do
layı memlekete gelmesin. Ben, bu kürsüde ge
lip, «Hata etmişim,» diyeceğim, umduğumdan 
çok iyi bir netice hâsıl olursa. Ama, umamıyo
rum, içimden gelmiyor; bakıyorum da olana 
bitene... 

Sayın Vekil gayet samimî, neşeli, memle
keti güllük gülistanlığa çevirecek. Hay Allah 
senden razı olsun. Beraber olsak, ki alamıyo
rum, zorladım, olamadım. Soruyorum şimdi 
Sayın Vekile: Niçin korkuyor? 20 . 7 . 1961'e 
kadar neden gidiyor? Kendisi hukuk nosyonu 
olan bir arkadaşımız. Bunu nasıl müdafaa edi
yor? Bunun müdafaası mümkün değil. Hukuk
ta bunun yeri yok arkadaşlar. Böyle on sene 
oniki sene evvel alınan satılan malların hep
sini hüsnüniyetsizce alınmış satılmış kabul 
edeceksiniz; şu derece hısımlıklar arasında 
olursa, bunun mutlak muvazaa olduğuna ka
rar vereceksiniz, kanaat getireceksiniz ve ona 
göre, o peşin hükümden de hareket ederek, o 
tarihten bu yana belki üç belki beş el değiş
tirmiş, fiyatlar artmış, alacaklı olmuş, borçlu ol
muş, akrabalar bu yüzden birbirine girmiş; 
bu kanunla siz bunları tekrar bir kalemde tâ 
1961 tarihine götüreceksiniz. Bu aradaki alım 
satımlar, el değiştirmeler, para verip almalar, 
ondan doğan bir sürü tasarrufların hepsini na
sıl yok farzedeeeksiniz? Bundan dolayı kaç 
tane dava çıkacak. Mahkemeler nasıl işgal ola-
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cak? Bu akrabalar ikinci dereceye kadar bir
birine hangi suretle nasıl girecek de nasıl te
mizlenecek? 

İki kardeş düşününüz muhterem arkadaş
lar; ıbiri evi almış dükkânı almış, biri de tar
ladaki hissesini almış, muvazaa diyeceksiniz. 
Hakikaten alıp satmışsa, doğru dürüst mua
mele yapmışsa ve böyle bir kanunun 12 sene 
sonra çıkacağını da bilmediğine göre, bu kim
senin durumu ne olacak? Sen Devlet olarak 
kanun yap, o kanuna göre bu vatandaş alım 
satımda bulunsun; senin yaptığın kanuna gö-
re hareket etsin. Ondan sonra gel vatandaşı 
suçla... Yapamazsınız. Yaparsınız ama arka
sından neler çıkacak, neler doğacak ve nelere 
şahidolacağız; bu memlekette bunu..da göre
ceğiz. Heyhat, o zaman belki bizim de, tamiri 
için elimizde bir fırsat ve imkân olmayacak. 

Muhterem arkadaşlar, eğer 1961 tarihinden 

beri yapılan tasarrufların geçersizliğini ka
bulde bir sakınca görüyorsanız izah edeyim. 
Kimin eline geçiyor bu? ' Kardeşin eline geçi
yor dayının eline geçiyor, yeğenin eline geçi
yor, amcanın eline geçiyor. Peki o adam ne ya
pıyor? 0 da bir başkasına satıyor, veyahut 
kedndisinde duruyor. Bugün o karşınıza çı-
J£cLCcLiv, 

Bu tarihi kaymazsanız, ne olacak? Arazi uç
madı, gitmedi, sel basmadı. Dağdan kaya yu
varlanıp arazi halinden çılkmadı ise, bu tasar
ruf imkânı olacak. Kimin elinde olacak? Mal 
Rahibinin amcasının veya kardeşinin elinde ola
cak, 1961'den sonra tasarruf etti. O kim? O da 
kardeşi. Halihazırda duruyor mu? Duruyor. 
Gel bakalım kanunu tatbike koyulacaksınız. 
Ha onun elinde olmuş, ha bunun elinde olmuş. 
Tasarruf ediyorsa mesele yok; yani kanunun 
şümullüne, içine giren bir tasarruf içinde ise 
mesele yok. Yani, alıp başkasına vermeyecek
siniz. Yolk tasarruf etmiyorsa, ister birinci 
malikin elinde bulunsun, ister son malikin elin
de bulunsun tasarruf etmediği için kanunun 
şümulü içine giriyor; 1 metrekarede olsa, bir 
dönüm de olsa giriyor; yani bizzat tasarruf 
etmiyorsa, çiftçi gibi ekip biçmiyorsa veya 
ekip biçtirmiyorsa. O halde bunu niye koyu
yorsunuz da bu arada yapılan hukukî tasar
rufların hepsini yok edip vatandaşı huzur

suzluk içine sokuyorsunuz? Yazık değil mi? Bi
zim Parlamento olarak, Hükümet olarak va
tandaşa kolaylık göstermemiz lâzım. 

Hukukta bir kaide vardır muhterem arka
daşlar; «Bu gibi meselelerde aslolan hüsnüni
yettir» denir; ama bu tasarıya «Aslolan suiini-
yettir» ibaresini rahatlıkla kayabilirsiniz. Çün
kü herkesi hüsnüniyetsiz, suiiniyetli gibi te
lâkki ediyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar; o kişinin elinden bu 
kişinin eline geçmişse ve kanunun kapsamı dâ
hilinde ise, bu adamın elinde olması, berikinin 
elinde olması bir şey ifade etmez. O günkü de
ğer üzerinden bunu alacaksınız, (İstimlâk be
delini 20 seneden ödemek üzere) bir başka va
tandaşa vereceksiniz. O halde niçin onun elin
den veya bunun elinden alacağım diye zorlu
yorsunuz? Ne farkı var ki? Eğer Hükümetin 
kastı şu ise: «Ben 1961 yılı esasmdaki fiyatla
rı nazarı itibara alıyorum» diyorsa, onu da ya
pamaz. Çünkü kanunun diğer maddelerindeki 
gün hükmüne göre, istimlâk edildiği tarihin 
rayiç bedeli üzerinden nazarı itibara alınıp 
muameleler yapılacak, öyle olduğuna göre, 
tekrar arz ediyorum; kardeşinin veya amcası
nın eline arazinin (1961'den bu yana) el değiş
tirerek geçmiş olması, kanunun tatbikatında 
size bir zorluk çıkarmaz, rezerv miktarını azalt
maz. 

Çekindiğiniz husus ve bütün söylenenler şu: 
«Hüsnüniyetsiz olarak bu araziler el değiştir
mektedir, binaenaleyh rezerv kalmamaktadır. 
Biz kime, neye tatbik edeceğiz?» 

Muhterem arkadaşlar; eğer bu insanlar ha
kikaten toprağı bu tasarının espirisi içinde 
tasarruf ediyorlarsa, istimlâk edip bir başka
sına veremezsiniz. Niye veremezsiniz? Adam 
kanunun tayin ettiği nispet dahilinde o vasfı 
haiz olarak işletiyorsa, niçin siz illâ onun elin
den alıp da birinci malike zorla veriyorsunuz? 
O da çiftçilik ediyor. Kendisi memlekete hiz
met ediyor. Bir yatırım yapmış, bir istihsal
de bulunuyor. Memlekete büyük hizmeti var. 
Belki diğerinin elinde bu tarihe kadar kalsa 
idi, (10 senede) o ölçüde işletilmeyecekti. Bü
yük bir potansiyel yaratmayacaktı, memleke
te bir faydası olmayacaktı, istihs'al unsuru ol
mayacaktı; ama, o dayısının veya kardeşinin 
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eline vermekle belki yeni malikin daha iyi sü
rüp işletmesini temin etmiştir. Yok, illâ 1961'e 
gideceksiniz. 

'Muhterem arkadaşlar, prensip itibariyle 
malkabde şâmil bu kanunun bu maddesinin mü
dafaasına ben bir hukukçu olarak iştirak ede
mediğim için üzgünüm. Fakat, Sayın Hükümet, 
eğer her şeye rağmen muayyen bir melbde 
koymak suretiyle kanunun meriyete girmesiy
le işleri kolaylaştırmayı düşünüyor ve mutla
ka bunda bir sakınca düşünüyorsa, hesaJbedi-
yorsa, hiç olmazsa bu toprak reformunun 
memlekette münakaşasının ayyuka çıktığı ve 
bu sebeple de Anayasanın birkaç maddesinin 
değiştirilmesine mütedair 20 . 8 . 1971 tarihi 
esas alınsın. O tarihten bu yana yapılan huku
kî tasarrufların, alım - satımların geçersizli
ği yine prensip dışı olmasına rağmen, hiç ol
mazsa tahfifi zarardır, zarar azaltıcı mahiyet
tedir. Yoksa, bu da mahzur teşkil eder. Bu şe
kilde mebde tarihi, Anayasanın değiştirilme 
tarihi olarak kabul edilsin. 

Benim takririmdeki esas budur. 20 . 8 . 1971 
tarihi Anayasanın değiştirildiği ve toprak re
formunun yeni espiri ve esasa göre maddelen-
diği tarihtir. Bu tarihin mebde olarak alın
masını istirham ediyorum, 

Muhterem arkadaşlar; rey verirseniz bü
yük bir zorluğu gidermiş olursunuz. Büyük an
laşmazlıkları gidermiş olursunuz. Aileler ara
sındaki büyük kavga ve gürültüleri gidermiş 
olursunuz. 

Lütfediniz takririme iltifat ediniz. Hükü
met olarak sizden istirham ediyorum, Komis
yondan da keza istirham ediyorum. Ben müm
kün mertebe, azamî derecede kendimi zorla
yarak dahi düşünsem, Hükümetin iyimserliğine 
iştirak edemiyorum. Doğacak mahzurlar, kö
tülükler, huzursuzluklar bugünden gözümün 
önüne geliyor. Yazıik olur. Cemiyetimüsi yeni 
bir çıkmazın içine sdkam endişesinden hare
ket ederek bunları arz ediyorum. 

Hepinize teşekkürlerimi sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, Komisyon 

olarak cevap vermek isterim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Türkmen. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan muhterem 
arkadaşlarım; benim bu sırada söz almamın se
bebi, vereceğim izahatla arkadaşları tatmin et
mek ve lüzumsuz münakaşa ile vakit kaybetme
yi önlemektir. 

Evvelâ, ilk olarak bu madde üzerinde söz iste
miş olan sayın arkadaşım Hilmi Soydan'a cevap 
vermek isterim. Sayın Soydan «Anayasanın 36 
ncı maddesi, herkesin miras ve mülkiyet hakkı
na malik olduğunu kabul etmiştir. Bu getirilen 
kanun ile bu mülkiyet hakkı tahdidedilmektedir.» 
dediler. Ama, sayın arkadaşımın da yine iştirak 
ettikleri gibi, aynı maddenin daha aşağısında da 
«Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyle, kanun
la sınırlanabilir.» denmektedir, işte biz mülkiyet 
hakkını, ancak kamu yararına uygun olması şar
tı ile mukaddes saydık. Kamu menfaatine ol
duğu vakit, mülkiyet hakkına da tahdit getirile
bilir. Bu itibarla, toprak reformu da millet men
faatine, kamu yararına ise bir tahdit göze alına
bilir ve Anayasaya aykırı olmaz. 

Aslında bu kanunla mülkiyet hakkının tahdi
di de mevzubahis edilmemiştir. Bir defa, haki
katen hiç kimsenin mülkiyet hakkına dokunul
mamıştır. Ancak, kamu menfaati gerektiği za
man toprak reformunun tatbiki öngörülmüştür. 
Toprak reformu nerede öngörülüyor? İcabında 
ekonomik gaye mevcut ise, yani ekonomik geli
ri artırmak lâzım gelirse (bu millî menfaattir) 
tahdit getirilebilir, toprak reformu tatbik edile
bilir veyahut da sosyal menfaat var ise, veya
hut da siyasal menfaat var ise daima milletin, 
kamunun yararı olursa toprak reformu mevzuba
histir. Bunun haricinde bir toprak reformu mev
zubahis değildir. 

Buyuruyarlar ki, bu tasarının kanunlaşması 
çiftçinin menfaatine olamaz. Bunu arkadaşımız 
nereden çıkarıyor, bilemem. Toprak reformu 
tatbik edilirken hiç bir zaman çiftçinin zarara 
sokulması mevzuubahis değildir. Her çiftçiye 
bırakılacak arazi miktarı bir ailenin normal ola
rak geçinmesi lâzım gelen miktar ve kullanılabi
lecek miktar kadar olacaktır. Bu miktarı bıra
kıyor, onun lehinedir. Diğer taraftan, ihtiyacı 
olmayan kısmın, bugün kendisinin vereceği be
yanı üzerinden bedeli verilecek, o bedelle arazi
si alınacak. Binaenaleyh, mülkiyet hakkı da be
deli karşılığında satmalmmış olacak, 
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HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Usul ve füruğ 
bakımından? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Devamla) — Usûl füruğ meselesi
ne gelince; onun hakkında da buyurdukları gibi 
bir tahdit yoktur. Bir defa kanunun 5 nci mad
desinde miras yoluyle intikaller hariç tutulmuş
tur. Yani, devir ve, temliklerde... 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Satış? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 

TÜRKMEN (Devamla) — Bu her halde nazarı 
dikkatinizden kaçmış olacak. Tasarının «İstisnai 
haller» başlığı altında bulunan 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası şöyle der : «Miras yoluyle kanunî mi
rasçılara intikal etmiş olan kanunî miras pay
ları.» Tahdide tabi olmadığını belirtir. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Satış yolu? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Davamla) — Arkadaşım 
satışlarla ilgili maddeyi iyi tetkik buyurmamış-
lar. Çünkü burada, «Muayyen akrabalar arasın
daki vaki olacak satışlar, toprak reformu tatbi
katı muvacehesinde bağlayıcı değildir.» denil
mekte. Yani dediklerinin aksine, ilk tatbikatta, 
bazen akrabalar arasında olan satışlar muvazaa
lı sayılıyor, muteber sayılmayıp, geçersiz sayılı
yordu. Şimdi bu kanunda ise, mülkiyet hakkı
nın ve toprak sahibinin daha da lehine olacak şe
kilde daha ileriye gidilmiştir: Efendim, yapılan 
satışlar muteberdir, buna dokunulmuyor. Ancak, 
satınaldığmız arazi işlenmiyor veya işletilmiyor-
sa, o vakit toprak reformu tatbik edilecek. Esa
sen araziyi satmalan hakkında tatbikat nasıl ce
reyan ediyorsa, burası eski malikinin elinde kal
sa ve kullanmasaydı yine toprak reformu aynı 
şekilde tatbik edilecek. O halde, burada ne gibi 
bir zarar vardır? Kendi elindeki araziyi kullan-
masa veyahut sırf Toprak Reformu Kanununun 
hükmünden çıkarmak için devir yapmış olsa, bu
rada da toprak reformu tatbik ediliyor. 

«Muvazaa» kelimesinin kanun metnine dahil 
edilmesi için bir takrir de veriyorlar. Halbuki, 
«Muvazaa» kelimesinin kanun metninden çıkarıl
ması hak ve mülkiyet sahiplerinin lehinedir; ya
ni satışı, müesseseyi, muameleyi, devir ve temli
ki muteber sayıyoruz. Kanun, muvazaa vardır 
diye bunları geçersiz saymıyor. Ancak, toprak 
reformunun hududu içine giriyor ve arazi işle-

| tünüyorsa, o takdirde Toprak Reformu Kanunu 
tatbik edilecektir. Bu itibarla, «muvzaa» keli
mesini getirmek haddizatında lehte değil aleyh
te bir kayıttır. 

Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımız da, kanun
daki meselesinin üzerinde duruyorlar. «Neden 

I 20 Temmuz 1961 tarihi başlangıç olarak alınmış, 
I aslında bu tarih, 20 Ağustos 1971 olsun. Bu ka

nunla makabline şâmil bir kanun getiriliyor.» 
diyorlar. 

Arz edeyim ki, aslında makabline teşmil edi
len bir kanun mevzuubahis değildir ve bu husus 
ilk Hükümet tasarısının gerekçesinde sarahaten 
yazılıdır. 

«Maddenin uygulanmasında 20 Temmuz 1961 
tarihinin başlangıç olarak kabul edilmiş olması, 
makable şâmil hükümlere yer vermek suretiyle 
müktesep hakları tanımamak ve böylece hukuk 
düzenine sakıncalı bir uygulama ortamı hazırla
mak düşüncesinden uzaktır. Burada hâkim olan 
düşünce, 20 Temmuz 1961 tarihinde yürürlüğe 

I giren Anayasanın öngördüğü bir uygulamanın 
dışında kalmanın tutum ve gayretine karşı ge
rekli bir tedbire duyulan ihtiyaçtan ibarettir. Di
ğer bir deyimle, madde, Toprak ve Tarım Refor
munun açısından iyi niyetli sayılmayacak olan 
tutum ve davranışları himaye etmemekte ve böy
lece hukukun esaslı bir kuralına bağlı kalmakta
dır.» 

Yani kasıt, Anayasada toprak reformunun 
I yapılacağı mevzubahis olduğu zaman, bunu ha

ber alarak arazi el değiştirmişse, toprak reformu 
tatbikatı önlenilmeye çalışılmışsa, bunu kabul et
miyorum, denilmektedir. Bu duruma rağmen, 

I Sayın Kalpaklıoğhrna ayrıca arz etmek isterim 
ki, «1961 senesinden sonra yapılan satışlar mute-

I ber değildir» demiyoruz. Bütün satışlar muteber
dir ve buyurdukları gibi, o günkü ucuz bedeliy-

I le arazinin alınması da mevzuubahis değildir. 
I Toprak Reformunu uygulaması için eğer şartlar 
1 mevcutsa, araziler, bugünkü bedelle, kendisinin 
I vergi dairesine bildirdiği bedelle alınacaktır. Fa-
I hiş bir fiyat bahis konusu ise, icabında mahke-
I meye gidip, kıymet takdiri yapılacak ve hakikî 
I bedeli ile alınacaktır. Binaenaleyh, mülkiyet 
I hakkının tahdidi diye bir şey yoktur... 
I Arz ediyorum, haddi zatında yapılan satış 
I muteberdir. Nitekim, arazi satılmayıp sahibinin 
I elinde de kalsaydı, eğer Toprak Reformu Kanu-

449 — 



C. Senatosu B : 79 19 7 . 1972 O : 1 

nımun tatbiki için şartlar mevcutsa; yani arazi
yi kendisi kullanmıyorsa ve arazi muayyen had
den fasla ise yine alınacaktır. O takdirde, sırf 
toprak reformunun uygulanmasından kurtulmak 
için kendi elindeki arazisini başkasına satmışsa 
ve alan kimse de burayı işlemiyor veya işletmi
yorsa niçin Toprak Reformu tatbik edilmesin? 
Bunun bu şekilde kabulü lâzımdır. Bir mülkiyet 
hakkının, makabline teşmil edilerek tahdidi mey-
zuubahis değildir. 

Zaten Sayın Kalpaklıoğlu bu maddeyi izah 
ederken esas fikrini, kanaatini ifade etti, «Ben 
esasen bu toprak reformuna inanmıyorum» dedi. 
işte artık burada münakaşa kesiliyor. Biz, bugün 
Türk camiasında toprak reformuna inanmayan 
çok mahdut sayıda kimseler kalmıştır diyoruz. 
Evvelâ, Anayasamız toprak reformunu öngörü
yor. Anayasayı kabul eden Türk Milleti de top
rak reformunun gerekli olduğunu kabul etmiş, 
Parlamento üyelerinin ekseriyeti de bu reformun 
lüzumuna inanmıştır. Fakat, arkadaşımın men-
subolduğu parti böyle bir kanuna inanmıyorsa, 
onların içtihadına hürmet ederim; ama toprak 
reformuna inanmadığım ifade ettikten sonra bu 
maddelerin ıslahı konusu artık mevzuubahis ola
maz. Zira arkadaşımızın daha önce de ifade ettiği 
gibi, «Her halükârda ben bu kanuna inanmıyo
rum» demektedir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Zararının azaltılıp çoğaltılması meselesi. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 
TÜRKMEN (Devamla) — Arkadaşımız, «Miras 
yolu ile ele geçen haklar da tahdidediliyor» de
diler. Beşinci maddeye göre arz ediyorum, mi
ras yolu ile intikallerde kayıt yoktur. Ancak 
satışlar için mevzuubahistir. Zaten miras yolu 
ile yapılan intikaller, Toprak Reformu Kanunu
nun şümulü haricinde olduğundan bu tehlike 
mevcut değildir. 

«Hukukta esas kaide hüsnüniyettir; ama 
sanki bu kanunda esas, suiniyetmiş gibi hareket 
edilmiştir» diyorlar. Ben tamamen aksi fikirde
yim. Aslolan satış, muteber sayılıyor; eğer ara
zi kullanılıyorsa satış muteber sayılıyor. Ama, 
ben suiniyetle intikal yaptıracaksınız, hem de 
araziyi kullanmayacaksınız, işte bu şartlar mev
cutsa o vakit bu araziyi, toprak reformu muva
cehesinde kamulaştırmanın hududu dâhilinde 

görüyorum. Yani suiniyetlidir, satışı muteber 
değildir, demiyoruz ki, bunu suiniyetli telâkki 
ederek iktisabını muteber telâkki etmemiş ola
lım. 

Bu itibarla, bu maddede hiç bir şekilde mül
kiyet hakkına tahdit yoktur. Nihayet, Toprak 
Reformu Kanunu gelmeden emrivakiler yapa
rak, Türkiye'de toprak reformunun uygulana
cağı arazilerin otlaklık haline gelmesini önle
mek için getirilmiş bir tedbirdir. Bu tedbirler, 
hiç bir surette, kimseyi zarara sokacak mahi
yette değildir. Muayyen şartları haiz olduğu 
halde, kendi elindeki arazisini işlemiyor veya 
işletmiyorsa toprak reformu tatbik edilecektir. 
Arazi satılmış; fakat satmalan kimse işletmi
yorsa, toprak reformu tatbik edilecektir. 

Bu itibarla, ileri sürülen fikirler ve tadil 
teklifine iştirak etmediğimi saygılarımla arz 
ederim, 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, zatıâliniz önerge
nin aleyhinde söz istediniz. Önergelerin muame
lesine geçtiğimiz zaman size söz vereceğim. 

Sayın Hilmi Soydan buyurun. Konuşmalar 
10'ar dakika ile tahditlidir. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz aynı iddiamda yine ısrar ediyo
rum. Toprak dağıtılacak vatandaşlara, bu mad
de ile bir fayda temin edilmiyor. Burada vatan
daşın ne kârı ne de zararı vardır. Eğer bu tev
zi yapılırken kardeşlerden Ahmet, arazisini 
Mehmet'e satmış; fakat bu satış muteber görül
memiş, tapu Ahmet'e rücu etmişse, arazi tevzie 
tabi tutulunca, bu arazi Ahmet'ten alınacaktır. 
Burada bir fayda temin edilmediğine göre, bu 
madde Anayasanın 37 nci maddesine muhalif
tir diyorum. 

Saniyen, Salih Bey arkadaşım, beşinci mad
dede, «Miras yolu ile kanunî mirasçılara intikal 
etmiş olan kanunî miras payları» hükmü mev
cuttur, dediler. Güzel. Babanın Ahmet ve Meh
met adlı iki evlâdına arazi intikalini muteber 
tutuyorsunuz; fakat Ahmet malını 10 sene ev
vel Mehmet'e sattı. Mehmet de gitti bir apart
man yaptı ve onu da normal sattı. Temlikler 10 
senedir devam ediyor. Şimdi bunu bir müeyyi
de ile tutabiliyorsunuz. Eğer, Ahmet, Mehmet'e 
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sattığı zaman Mehmet araziyi işletiyorsa, Ah
met'in tasarrufu muteber değil eliyorsunuz. Hal
buki, arazinin işletilme mevzuu bir şahit mües
sesesine istinadedecektir. Zira ortada yazılı bir 
beyyine yoktur. Bu takdirde, diğer kardeşlerin 
de gelip, «Mehmet de kardeşi ile beraber araziyi 
işletiyor» diye şahit bulması, bugünkü cemiyete 
zor iş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; takririmiz ifade 
ettiğim «Muvazaa» kelimesi buraya eklenirse ne 
olacaktır? Son tevhidi içtihat kararma göre, 
muvazaalar bir şekle tabidir. Ben tapulama ve
ya Tapu Kanununun hükümlerine göre, gide
yim, kardeşimden bu araziyi hüsnüniyetle sa-
tmalayım; ama muvazaayı ayrı, kaçırma şeklini 
ayrı bir şekle tabi tutuyorum. Ben bunu satı-
nalayım, satmaldıktan sonra siz bu maddeye 
«Muvazaa» kelimesini eklemeyin, sırf «işletme» 
kelimesini ekleyin, ben 50 tane yalancı şahit bu
lurum. Bugünkü cemiyet budur. 

Bugünkü tapu müessesesine siz inanıyorsu
nuz. Senato ve Meclisten buna mukabil kanun
lar çıkarılmış. O vatandaş da, o kardeşte ha
lasından veya teyzesinden gitmiş, normal hü
kümler dâhilinde Medenî Kanunun 931 nci mad
desindeki hüsnüniyet kaidelerine müsteniden sa-
tmalmış. Satmaldıktan sonra, bu kanunu ge
tirmişsiniz, 10 sene geriye götürmüşsünüz. Geti
rirken demişsiniz ki, «O zaman işletiyorsa mu
teber değil.» Bu kadar zayıf müeyyideli kanun 
yapılmaz muhterem arkadaşlarım. Ortada Usul 
Kanunumuz vardır. Eğer o iki kardeşe kalırda 
diğer kardeş diğerine toprak tevziinden kork
mak maksadıyle bedelsiz satış yapmışsa, «Mu
vazaa» kelimesini ilâveye mecburuz. Onun da 
ispatını Hazine yapsın. Aksi takdirde, bunu, 
«Muvazaa» kelimesini koymadan zayıf bir mü
eyyide ile «işletiyor» kelimesini koymakla bı
rakırsanız, normal satışı tamamen inkâr ve 
36 ncı maddenin karşısına çıkmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım; burada bir mevzu 
ile yine karşı karşıyayız: Ahmet Mehmet'e sat
tı, işletemiyor da dendi, işlettiği halde. Mal yine 
Ahmet'e geçti, tevzie de tabi oldu. Yine para 
ile alınacak bu. Burada Hazinenin menfaati 
nedir ki, bu maddeyi getirmekle dayı ile amca 
arasında 20 senedir halledilmeyen miras dava-
larıyle tekrar bir makable şâmil kanun çıkar
mak suretiyle mahkemeleri lüzumundan fazla 

işgal edelim ve kardeş hala arasında türlü niza-
lara müncer bir kanun çıkaralım? Halledilmiş 
mevzular varken, tapuya bağlanmış, tapu sici
linde ferağa gitmiş ve hüsnüniyet kaidelerine 
göre alınmış; ama burada muvazaa iddia edili
yorsa, o zaman şekle bağlı olarak hacze girer 
son tevhidi içtihatlara göre ispat eder iptal etti
rebilir. O zaman ben burada Hazinenin menfa
atini de görmüyorum. Ahmet'te de olsa gider 
kamulaştırır verir, Mehmet'te de olsa kamulaş-
tırır verir. 

Bu bakımdan bu kanuna «Muvazaa» keli
mesinin eklenmesinde zaruret görüyorum. Bu 
hususta da bir önerge verdim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, ben takririmi verilen cevap üze
rine izah edeceğim. 

BAŞKAN — Hakkınız. 
Buyurun Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

arkadaşlar; Sayın Kalpaklıoğlu «Bu madde ile 
suiniyet esas sayılmıştır.» Bu itibarla temellük 
eden şahıs iyiniyetini ispat etmek mecburiye
tindedir.» diyor. Bu görüş tam terstir. Satış 
iyiniyetle sayılmıştır, suiniyetin ispatı idareye 
aittir. 

Filhal kullanılmıyorsa, çıkacak Toprak Re
formu Kanunu hükümleri tatbik olunur. Demek 
ki idare satış neticesinde mülkiyeti elde etmiş 
olan şahsın bu yeri muvazaa sebebiyle aldığını, 
kullanmadığını ispat etmiş olacaktır. Bu iti
barla hüsnüniyet esas, suiniyet ispata muhtaç, 
idareye ait bir vazife olarak verilmiştir. Bu iti
barla temellük eden şahıs, bunu iyiniyetle te
mellük ettiğini ispat etmek mecburiyetinde de
ğil. 

Sonra «Temel ilkeye dayanarak toprak refor
mu bu memlekete bir şey getirmeycektir, aksine 
millî istihsali durduracaktır.» diyor. 

Şimdi, Anayasaya sadakat yemini vermiş 
olan bir mümessil, eğer bu kanaatte ise, şöyle 
bir teklifle gelmelidir: Madem ki büyük ara
zinin topraksız köylüye dağıtılması millî istih
sali durduracaktır, o halde küçük arazileri top
layalım, büyük arazi sahiplerine verelim demek 
lâzımdır. Bu fikrin tabiî neticesi budur. Eğer 
bu büyük arazi sahiplerinin elinden alman top
rak, küçük arazi sahiplerine verilmekle istihsal 
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duracaksa, bu bir millî felâkettir. Bu kanaatte 
olan zat 1 dönümden 10 dönüme kadar olan 
600 - 700 bin çiftçi ailesinin elindeki araziyi 
de alıp, büyük arazi sahiplerinin arazilerine 
ilâve etmek lâzım, millî istihsali artırmak için. 
Bu tam bir ters görüştür. Bütün dünya bu re
formu yapmıştır. Tasavvur buyurunuz; fukara 
köylüye vereceğimiz 15 dönüm toprak niçin is
tihsalinden kaybedecektir? Onu zaten büyük 
arazi sahibi yapacak değiliz. 10 dönümü 20 
dönüme, 30 dönüme, 40 dönüme çıkaracağız. 
Şu karı - koca, çoluk çocuk 40 dönüm üzerin
deki, emek ve mesaisi ile niçin istihsali azalta
cak da artırmayacaktır? Bunun sebebi ve 
hiç bir anlamı yoktur. 

Sonra bu 4 ncü madde yakın akraba ara
sındaki temlikten bahsediyor. Yakın akraba 
dışında olan veya yakın akrabaya yapılan tem
likin başka birine yapılan temlikinden bahset
miyor. Yakın akraba arasında yapılan tem
lik, eğer muvazaa sebebiyle yapılmışsa, yani 
işletilmiyorsa bu çıkacak Toprak Reformu Ka
nunu esaslarına tabi olur. 

Meselâ tasavvur buyurunuz; benim 10 000 
dönüm arazim var, 10 tane de çocuğum var, 
hiç biri de aile kurmamış, çocuklar 1 yaşın
dan 15 yaşına kadar. Her birine biner dönüm 
arazî verdim, bu Kanun çıkacak diye. 1 ya
şındaki çocuğa bin döffiüm, 2 yaşındaki ço
cuğa bin dönüm, 3 yaşmdak5 çocuğa bin dö
nüm; hulâsa 10 çocuğa biner dönüm arazi. Bu 
toprak reformu ile niye uğraşıyoruz? İşte bun
ları önlemek için getirilmiş bu Kanun. Yoksa 
ufak tefek satışlar bahis mevzuu bile değil. 

Toprak Reformu Kanununun gayesine ve 
uygulamasına tabi olacak şekilde bir satış 
varsa ve bu satış da hakikaten sırf Toprak Re
formu Kanunundan kurtulmak için yapıldığı 
anlaşılıyor ise, o uygulanacaktır. Bunda hiç 
bir mahzur mütalaa edilmemelidir. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Tekrar söz aldım, kısa konuşacağım; fakat 

bazı hususların anlaşılmadığına kanaat ge
tirerek tavzihin bir iki noktaya değinmek is
tiyorum. 

Ben toprak reformuna karşıyım arkadaşlar. 
Söylüyorum, her yerde de söyleyeceğim. Ya-

I rm halkın huzurunda da söyleyeceğim, siz de 
söyleyeceksiniz, biz de söyleyeceğiz. Ziraat re
formu diyoruz, orada vanm; varım orada 
ben. Getirin fukara çiftçinin arazisini sulayın, 
,gübreleyin, istihsali artırmaya matuf ne ted
bir varsa sizinle beraberim. Ben çiftçi çocu
ğuyum ve halen çiftçiyim. Anlarım bu işten, 
iddia ediyorum, bu Kanunla verim azalacak
tır. Ben bu sıralarda oturup, yetişmedim. 30 
sene çiftçilik yaptım ve halen çiftçiyim, an
layarak söylüyorum, bilerek söylüyorum. 

Toprak tevzii suretiyle istihsal artmaz. Bu
günkü cemiyetimin vaziyetini, potansiyelini; 
bugünkü Hükümetimin malî kudretini ve mev
cut teşkilâtı nazarı itibara alıyorum, bu bir 
hayaldir, tatbiki mümkün değildir diyorum. 
Yoksa mücerret beni ziraat reformuna ve fu
karaya karşı gibi bir başka istikamete iterek, 
minder dışına atma gayret] içinde görmesin
ler ve muhterem arkadaşlarım göstermssin-
ler. Biz çiftçiden, fukaradan, köylüden yana
yız, ama hayalle değil, hakikatle uğraşa
rak. Onun cebine beş kuruş daha fazla giri
yorsa, bir lokma yerine iki lokma midesine 
girebilecekse bütün kalbimle, bütün gücümle 
bununla beraberim veya onun lehine yapıla
cak her şeyde berabarim. Ama, muhalle uğra
şıp da illâ bununla ben fukaranın karnını do
yuracağım derseniz, o zaman karşı çıkarım ve 
onun için karşıyım. -

Muhterem arkadaşlar; sayın Komisyon 
Başkanı, benim suiniyet sözüme dokundu, iyi 
niyetini izahını yaptı; ama kendisi tasarıdan 
bahsederken, tasarı ilk kez Hükümetten ge
lirken iyi niyet tabirinin olduğuna nazarı dik
kati celbetti. Kendisine soruyorum; iyi niye
tin mefhumu muhalifi nedir? Kötü niyettir, 
suiniyettir. O halde iyi niyetle yapılmayan ta
sarrufların 1961'den bu yana durdurulması ve
ya geçersiz olması, Hükümetin bizatihi derpiş 
ettiği husus oluyor. Kendiniz itiraf etmiş olu
yorsunuz. «iyi niyetle olmayanları» tabiri- ile 
kürsüde bana cevap veriyorsunuz. Ben de diyo
rum ki; iyi niyetle yapılanlar korunsun. Ay
nı; birleşiyoruz, anlaşıyoruz, iyi niyetle olma
yanlar, kötü niyetle olanlar, kaçırmak kastı ile 
olanlar mevzuunda sizinle beraberim, diyorum. 
Görüyorsunuz ki, anlaşıyoruz. Onun için, «Su
iniyetle alım - satımların» tabirinin konmasın
da çok fayda vardır, diyorum. 
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Muhterem arkadaşlar; bir üçüncü mesele: 
Bu alım - satımdan sonra yapılan muameleleri 
«iz keenlem yekûn addederseniz, bu isin sonunu 
nasıl çıkaracağız? iki kardeş kabul ediniz. Biri, 
malın arazi kısmını almış, biri de emlâk kısmını 
almış; yani dükkânı, evi yahut kasadaki para
yı almış. Arazi sahibi tutmuş bir sürü yardım 
yaparak borcun içine girerek bu araziyi işleti
yor. öbürü ise dükkândan veya emlâkten, pa
radan icarını, gelirini alıyor yiyor. Siz şimdi 
bunu geçersiz saydığınızda kim kime borçlu ola
cak? Kim kime ne şekilde para verecek? Nasıl 
tasfiye edecekler? Hele bir daha el değiştirmez
se bunun hal tarzını nasıl bulacaksınız? Birçok 
meşaleler çıkacak. Aile birbirine girecek. 

Muhterem arkadaşlar; şunu tekrar izah et
mek mecburiyetindeyim. Bir rakamla konuşu
yorum; 100 dönüm esasını kabul edelim. Bir 
adamın elinde 300 dönüm var. Rakamı yuvar
lak veriyorum. 3 00 dönümün 100 dönümünü bi
rine verdi, 100 dönümü de bir başkasına verdi, 
100 dönüm de kendi elinde kaldı. Siz, eğer elin
de halihazırda 300 dönüm var ise, bu kanuna 
göre 200 dönümünü alacaksanız, 100 dönümünü 
bırakacaksınız. Rakamı yuvarlak veriyorum, 
buradaki rakam tespit edilmiş zaten. Diğer iki
si üzerinde duracaksınız ve bunu muvazaa ka
bul ederek (A) nın (B) ye ve (C) ye verdiği 
100'er dönümü almaya kalkacaksınız. 

Rezervden bahsediyorsunuz. Diyorum ki, 
(B) ve (O) nin elinde olan iki tane 100 lük 
var. Şu kanunun tatbikatına geçtiğinizde göre
ceksiniz karşınızda üç adam var; (A) mal sa
hibi, (B) ve (O) iki alıcı. Her birinin elinde 
100'er dönüm var. Kanunun tatbikatına geçti
niz. Bakacaksınız; adam o araziyi işletiyor mu, 
işletmiyor mu? Bana cevaben diyorsunuz ki; 
«Eğer işletiyorsa, Kalpaklıoğlu endişe etme. 
iKanunun kapsamının dışında kalıyor ve işleten 
adam çiftçi olduğunu ispat ettiği için, millî is
tihsale medar olduğu için, bizzat çiftçi olarak 
çalıştığı için bir şey demiyoruz» Bunda endi
şemiz yok.. Tamam. Anlaşma noktasına şimdi 
geliyorum. O halde diyorum; (B) ve (G) o gün
kü tatbikat sırasında arasiyi işletiyorsa, çiftçi
lik yapıyorsa, büyük bir istihsal potansiyeli ile 
memlekete hizmette bulunuyorsa birşey yap
mayacaksınız. iyi. Hal böyle iken neden 1981 
esasını kabul edip de bu sefer yapılan temlik-
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Leri bir kalemde bozmaya kalkıyorsunuz? O hal
de söylediğiniz 1961 esası havada kalıyor, mu
allâkta kalıyor. Hangi haldeki çareler için bu
nu koymuş oluyorsunuz, o halde? Hiç olmazsa 
bir fıkra koyun; deyin ki, bunun dışına çıkan
lar, bilmem ne olanlar, şu olanlar, bu olanla
rın alımları, satımları tarihe bakılmadan mu
teberdir, şudur budur deyin de umumî bir en
dişeyi, umumî büyük bir kaygıyı ortadan kal
dırmış olasınız. Yani misali bunun için veriyo
rum. Arz edebiliyor muyum? 

Muhterem arkadaşlar; bir de istihsalin azal
ması mevzuunu konuşmamın başında söyledim. 
Ben büyük işletmelerin verimli olduğunu, çok 
daha iyi olduğunu, neticesini memlekette göre
rek, müşahade ederek, bu kanunla istihsal aza
lacak diyorum. Yoksa bir arkadaşın verdiği ce
vap gibi; fukaranın eline 10 dönüm, 20 dönüm 
neden arazi vermeyelim? Neye vermeyelim; ve
relim, bulabilirsek verelim; ama şunu demek 
istiyorum. Eğer adam büyük bir çiftçilik kur-
muşsa, teşkilâtını kurmuşsa, büyük yatırım yap
mış ve memlekete büyük bir istihsal potansi
yeli ile hizmet ediyorsa, büyük pamuk tarlasını, 
büyük buğday tarlasını elinden alıp da istih
sali azaltmayalım. Çünkü onun mücadele kud
reti vardır, onun yatırım kudreti vardır, ma-
kinası vardır, daha teknik ziraat yapıyor. Ken
di istifade ediyor; ama memleket de istifade 
ediyor. Ben bunu diyorum. Yoksa bir fukara
ya 10 dönüm 20 dönüm, bir köylüye, bir çift
çiye arazi verilmesin diye böyle bir düşüncede 
değiliz. 

«Ne için verilmesin?» diyor. Verilsin, söylü
yorum. O halde muhterem arkadaşlar, ilk defa 
Devlet kendinden başlasın. Devletin 10 binlerce, 
100 binlerce dönüm çiftlikleri var ve hakikaten 
çoğu da iyi çalışıyor. Dün acemi idiler, bugün 
usta haline geldiler. Her gün biraz daha büyük 
yatırımlarla bu çiftliklerde çok iyi neticeler alı
yorlar. İlk defa Devlet bu fukara köylüye ver
sin, taksini etsin, tevzi etsin. Niye kanunda sa
rih bir madde koymuyor? O da memleketin fay
dasına olmayacak belki. O büyük çiftliklerde bü
yük istihsal kapasitesi var. Bütün tohumluk
lar, şunlar, bunlar çiftçiye oralardan temin edi
lip yetiştiriliyor. O da memleektin sonunda za
rarına olabilecek. Ben üç tane köylüyü doyu
racağım diye memleketin büyük istihsaline dar-
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be mi indireyim? Böyle söyledim diye ben 
çiftçinin karşısında mı oluyorum? 

Devlet olarak, Hükümet olarak fabrika yap
tıralım, tesis kuralım başka şeyler yapalım, fu
kara çiftçiyi o fabrikaya yerleştirelim. Köylü 
olmaktan kurtulsun, şehirli olsun. Çoluğu çocu
ğu da rahat etsin. Dağın başında 15 - 20 dönüm 
araziden, kıraç toprakta, kireçli toprakta, taşlı 
toprakta, afederslniz bir öküzle, bir inekle yan 
yana koşacak da çiftçilik yapacak, sen de Dev
let olarak ona yardım edeceksin, para verecek
sin, alet edevat vereceksin, dayanacaksın, o da 
büyük istihsal yapacak da memleketin ziraî is
tihsalinde büyük genişleme olacak. Bu hayal 
alemindeyiz. Ben bunu demek istiyorum. Yok
sa fukara çiftçiye, fukara köylüye kim n'e için 
acımaz; ama yok arkadaşlar. Yerliye ne var ki, 
misafire ne olacak? 

Dikkat edin, köylerden şehirlere ne için akım 
oluyor? Küçük topraklar, çorak topraklar, ar
tık ne onun ne ötekinin karnını doyurmaz hale 
geldiği için zorluyor; kardeşin biri, diğerine 
mevcudunu da terk etmek suretiyle şehire geli
yor. Şabiirde en iptidai tarzdaki hayata razı 
oluyor, yurdundan yuvasından oluyor ve şehir
de riskini aramaya kalkıyor. Biz buna şehirler
de tesisler kurarak imkânlar hazırlayalım. 
Çiftçiye verilecek bu şekildeki yardım, bu ara
zi bedelleri üzerindeki yardımlarla tesis kura
lım da onları şehirde yerleştirelim. Ne için ha
yatının sonuna kadar köylü kalsın? Şehirli ol
sun var.sın. 

Muhterem arkadaşlar; benim SÖEÜ uzatma
ya pek niyetim yok, ikinci kere kürsüye gel
dim. Az çok, sözüme başlarken ifade ettiğim 
gibi, çiftçilik yapan, çiftçi ailenin çocuğuyum. 
Hâlâ da iyi kötü çiftçilik yaparım. Âz çok bil
diğinle kani olduğum için, çiftçinin derdine, 
toprağı ve toprak - çıtçi münasebetlerini bil
diğim için, gördüğüm için müsahadelerimi, 
bizza,t tecrübelerimi yaşayarak huzurunuzda bu 
meseleleri dile getirdim. 

Tekrar ediyorum muhterem arkadaşlar. Ben 
§ıı görüşlerimde aldanmayı samimî olarak ka
bul sdsn bir insanım. Kabul edeceğim; mem
leket için zararlı değil, faydalı olursa herkesten 
evvel fc'sn sevineceğim; ama benim görüşlerime 
göre, benim tecrübelerime göre bu tasarının ka
nım iy et kesbetmesi halinde memlekete ve çift
liye fayda getirmeyecek. 

| Muhterem arkadaşlar; bugün zengin çiftçi
ler var. Bugün zengin çiftlik sahipleri var. 
Şark'da arazi ağaları var. Sizi temin ederim, 
bunların % 80 - 90'ı satmaya hazır, istimlâk 
yoluna gidinceye kadar Devlet gitsin; gel oğ
lum senin arazini alacağım desin. Pazarlık su
retiyle onlardan alsın. Hepsi satmaya hazır. Bu 
araziyi gelsinler taksim etsinler, kime iste
yeceklerde versinler, o da kurtulsun. Çünkü, 
civardaki arazisi olmayan köylülerle onun da 
başı derde giriyor. Zannetmeyin ki arazi sahip
leri, çiftlik sahipleri gayet rahat, keyf içinde 
yaşıyorlar. Hayatı ile mücadele halinde, istik
baliyle mücadele halinde; ama bir cebri istimlâk 
yoluna gidip de bu şekle sokuncaya kadar rı-
zaî surette çiftçiye gelirsiniz alırsınız; birinci 
derecede Ziraat Bankası ipotek eder, onu kre
diyle çiftçiye verir, tevzi edilir, taksim edilir 
geçer gider. Ama, bu şekilde bir zihniyetle, bu 
şekilde bir tutumla 20 senede ödenmek suretiy
le, ki icar karşılığı değildir 20 sene, arazisini 
elinden zorla alacaksınız; ondan sonra da mem
lekette istihsali artıracaksınız, ondan sonra işi 
olmayan çiftçilere, toprağı olmayan çiftçilere 
toprak vereceksiniz ve memleket de bundan 
istifade edecek. Bu benim için muhal, mümkün 
görmüyorum. Onun için yanlış yoldayız diyo
rum. 

Siz ziraî surette hangi çiftlik sahibinin yanı
na vardınız da arazisini vermem dedi; hepsi sat
maya hazır muhterem arkadaşlar. Şartk'ta ben 
müddeiumumilik, hâkimlik yaptım gördüm, hep
si huzursuz ve bugün daha huzursuz. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, zamanı
nız doldu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

ikinci kere huzurunuza geldiğim için hepi-' 
nisden özür dilerim. 

Teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz 
isteyen sayın üye? 

Sayın Bingöl, buyurun. 
İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; 
Çok muhterem arkadaşlarımın bu konudaki 

bayanlarını dikkatle dinledim. Tarım bir açık 
i hava işletmesi, unsurları mevcut: Mekân, pro-
I je, fabrikasyon, sermaye, pazarlama; çeşitli 
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unsurları mevcut. Toprak reformu olarak uzun 
yıllar dillere pelesenk oldu, çok konuşuldu. 
Şahsen bendeniz de münferidolarak toprak re
formu iddiasının karşısmdaydım. Ama, bugün 
memnuniyetle müşahade ediyoruz ki, öntedbir-
ler Kanunu toprak ve tarım reformu olarak hu-
zurunuzdadır. Yani, bu açık hava işletmesinin 
çeşitli unsurları nazarı itibare alınarak müta
laa edilmekte, konuları böylece tetkik edilip 
cemiyete bir faydalı netice getirme unsuru ha
linde mütalaa edilmektedir. 

Ancak, bu işletmenin en ciddî unsuru olarak 
da, mekân olarak da toprağı görmekteyiz. Top
rak, mekân mutlaka teminatlı olmak zorun
dadır. Türkiye'de, Anadolu'da geçmişi dikkatle 
tetkik ettiğimiz zaman toprağın elde ediliş şe
killeri çok çeşitlidir: Zor, irade-i seniye, işgal 
gibi; son zamanlarda da kazaî tescil, şahit ika
mesi suretiyle tescil, mülk sahibi olma gibi çe
şitli yönlerle toprağa sahilbolma imkânları te
min edilmiştir. 

Yine bunların arasında 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu çok garip neticeler; 
bazı acı, bazı buhranlı, bazı huzursuz neticeler 
getirmiştir. Bunların bir tanesinin de muhata
bı bendenizim. Ama, hepsine rağmen samimi
yetle inanarak ifade ediyorum, mekân mutlaka 
teminata bağlanmalıdır; mekân teminata bağ
lanmadığı takdirde Türkiye'de bir tarım kal
kınmasından bahsetmek hakikaten abes olur. 

Ancak, yalnız mekân değil diğer unsurlarını 
da bütün teferruatıyla, kanunî vuzuhuyle ele 
almak, bunları beraber getirmek şartıyle. O za
man mekân teminatlı olabilir. Yoksa, (Nitekim 
olabiliyor, çok garip hâdiseleri müşahade etmi
şizdir) toprağı alıyor ve bunu çok rahatlıkla 
istismar ediyor; yani bir kapitalizmi değerlen
diriyor. Ama, toprağı alabilmek imkânına sahip, 
4 kişiyi şahit dinletebiliyor. Bir zamanlar vergi 
kaydını da ibraz etm'ek biraz güçtü, binlerce 
dönüm araziyi tescil edebilme imkânları oldu. 

Şimdi burada şahıs geniş toprak sahibidir, 
çeşitli hissedarları mevcuttur; fakat, karşısında 
bir değer bedelini bulamamakta, bunu elden 
çıkaramamaktadır. 

Toprak ve Tarım Reformu önterbir Kanu
nunun, bir kanun halinde çeşitli tedbirleri na
zarı itibare alarak, hakikaten Türkiye'ye ta
rımda bir teminat unsuru olabildiği inancında
yım. 

Ancak, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun hemen arkasından lâzımgelen tedbirleri ge
tirmek, çiftçiyi teçhiz etmek şartıyle. Yoksa yal
nız öntedbirler kifayetsiz, boş ve kuru bir ka
nun olarak kalabilir. 

Benim istirhamım şu: Kanunun bu maiddesi 
anamadde olarak görünmekte. Tarım reformu 
toprak reformuyla birlikte tatbik edildiği tak
dirde, mutalaka faydalı neticeler getirecektir. 
Çiftçi toprağını vermektedir, verecektir; haki
katen ihtilafsız neticeler elde edebileceğini 
umduğu takdirde. Şimdiye kadar toprağa sa-
hibolmuş, değer bedelini alabilme imkânını da 
bulabilmişse faydalı olabilir ve Türk çiftçisinin 
ümit ile, huzur ile, emniyet ile çalışması ve ya
şaması, kazanması, çok faydalı bir vatandaş 
olarak hem kendisine hem ailesine hem de mem
leketine hizmet edebilmesi mümkün olabilir. 

Bu inanış içinde daha evvelden konuşan ar
kadaşlarımın beyanlarından aldığım ilham ile 
huzurunuzu işgal ettim. Ben bu maddenin ve 
bu Kanunun faydalı olabileceği inancıyle fikri
mi ifade etmek için huzurunuzu işgal ettim. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Şimdiye kadar altı sayın üye 

konuşmuş, kifayet takriri gelmiştir. 
Başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var, ay

kırılık derecesine göre arz ediyorum. 

îSayın Senato Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Ka

nununun 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve rica ederim. 

Maraş 
Hilmi Soydan 

4 ncü Madde : Muvazaatan 20 . 7 . 1961 ta
rihinden itibaren bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar usul ve füruğ, üçüncü dereceye 
kadar nesepten ve ikinci dereceye kadar sebep
ten civar hısımlarıyle eş lehine yapılmış her çe
şit devir ve temliklere konu teşkil eden tarım 
arazileri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kanun'da öngörülen istisnaî hallerden birisi söz 
konusu olmaksızın lehine devir ve temlik ya
pılmış olan kişiler tarafından Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununda tespit edilecek esaslara gö
re işlenmiyor veya işlettilmiyorsa bu arazilerin 
tamamı Toprak ve Tarım Reformu Kanununda 
belli edilecek esaslara göre kamulaştırüır. 
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Karı ve kocadan her ikisi sağ ve aralarındaki 

evlilik bağı da bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte devam etmekte ise, bunların her ikisi de 
bizzat tarım yapıyor görünseler dahi bunlardan 
her ikisinin sahibi oldukları arazinin toplamı 
kanunun tayin ve tespit edeceği sınırlar dâhilin
de Toprak ve Tarım Reformu Kanuna göre ya
pılacak olan kamulaştırmanın kapsamı dışında 
kalabilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılıyor mu efendim? Katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var arz ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddedeki 20 . 7 . 1961 tarihinin 

20 . 9 . 1971 tarihi olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon tak
riri dinlediler. Takrir, 20 . 7 . 1961 tarihinin 
yerine 20 . 9 . 1971 tarihinin esas alınmasını 
istemektedir. Hükümet ve Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Efendim, müsaade eder
seniz arz edeyim : 

iSayın sözcü arkadaşım gerekçeleriyle izah 
etti. Millet Meclisinde de uzun uzun tartışıldı. 
Esasen Hilmi Soydan arkadaşım da bu madde
nin pek ehemmiyeti yoktur gibi bir ifadede bu
lundu. Bu, bu espiri içinde Millet Meclisinde 
görüşüldü, tartışıldı, sayın söscü izah etti. Hâlâ 
bunun üzerinde ısrar etmeyelim. O itibarla katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyorlar. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Başka bir takrir var okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
4ncü maddedeki 20 . 7 . 1961 tarihinden ev

vel «Muvazaa» kelimesinin kullanılmasını arz 
ve teklif ederim. 

'Saygılarımla, 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

19 . 7 . 1972 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu demin tak

rirlerini izah ettiler. 
Hükümet ve Komisyon katılıyorlar mı efen

dim? Katılmıyorlar. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
4 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

istisnai haller : 
Madde 5. — Tarım arazisi, aşağıda öngö

rülen hallerde bu kanunun 4 ncü maddesi hük
münün kapsamı dışında kalır : 

a) Miras yoluyle kanunî mirasçılara inti
kal etmiş olan kanunî miras payları. 

b) Cebrî icra yoluyle vukubulmuş olan el 
değiştirmeler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devir ve temlik hakkının sınırlandırılması : 
Madde 6. — Kanunî mirasçılık sebebiyle ya

pılan intikaller haricolmak üzere, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tarım arazi
sine ilişkin olarak, büyüklüğü otuz dönümü 
aşan müstakil parçaların devir ve temliki top
rak ve tarım reformunun uygulaması bakımın
dan geçersiz sayılır. Ancak, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra arazi satmalacak olan 
kişiler veya kanunî mirasçıları, arazinin bulun
duğu bölgede toprak ve tarım reformunun uy
gulanmasına başlandığında söz konusu araziyi 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununda tespit 
edilecek esaslara göre işliyor veya işletiyorsa 
ve sahiboldukları arazilerin tümü o bölgede 
arazi dağıtılacaklar için tespit edilecek norm 
miktarını geçmiyorsa, satınaîmış oldukları arazi 
toprak reformu uygulamasında kamulaştırma
ya tabi değildir. 

Yukardaki fıkra uyarınca geçersiz sayıla
cak mülkiyet devirlerine ilişkin işlemler yapı
lırken, tapu sicil muhafızı veya memuru, «Mül
kiyet intikalinin toprak ve tarım reformunun 
uygulanması açısından geçersiz sayılacağını» 
re'sen tapu siciline şerh etmekle yükümlüdür. 

ilgili bakanlık veya bakanlıklarca tarım dışı 
amaçlara tahsisi uygun görülen arazi hakkın
da, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu bakanlığın olumlu görüşü 
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alınmak kaydıyle, birinci ve ikinci fıkralar hü
kümleri uygulanmaz. 

Bu madde hükmü, şüyuun giderilmesi sa
tışları ile 7 . 2 . 1972 tarihinden önce noterler 
veya tapu dairelerince düzenlenmiş olan bir 
resmî senede dayanan borçlar ile aynı tarihe ka
dar açılmış davaların sonuçlarına bağlı alacak
ların takibi dışındaki bütün cebrî satışlarda da 
uygulanır. 

Türkiye Cumfhuriyeti Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve diğer bankaların ikraz 
etmiş oldukları alacakların temini, takibi ve 
tahsili ile ilgili işlemlere bu madde hükümleri 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İfraz ve taksim hakkının sınırlandırılması : 
Madde 7. — 7 . 2 . 1972 tarihinden itibaren 

tarım arazisi üzerindeki ifraz ve aynen taksim 
işlemleri, toprak ve tarım reformunun uygu
lanması bakımından geçersiz sayılırlar. 

Yukardaki fıkra uyarınca geçersiz sayılacak 
ifraz ve aynen taksimlere ilişkin işlemler yapı
lırken, tapu sicil muhafızı veya memuru, «mül
kiyet intikalinin toprak ve tarım reformunun 
uygulanması açısından geçersiz sayılacağını» 
re'sen tapu siciline şerh etmekle yükümlüdür. 

İlgili bakanlık veya bakanlıklarca tarım 
dışı amaçlara tahsisi uygun görülen arazi hak
kında, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
nın bağlı bulunduğu bakanlığın olumlu görüşü 
alınmak kaydı ile, birinci ve ikinci fıkralar hü
kümleri uygulanmaz. 

Tapuda kayıtlı olmayan sahipli arazinin tü
münün veya bölünen bir kısmının zilyedliğinin 
devrinde de 18 nci maddenin öngördüğü hal
lerin saklı tutulması bakımından birinci fıkra 
hükmü uygulanır 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devletçe dağıtılmış olan bazı arazinin devir ve 
temlik edilmemesi ve arazi dağıtımının durdu
rulması : 

Madde 8. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu ile 4486 sayılı Teknik Ziraat ve 
Bahçıvanlık Okulları hakkındaki kanunlara da-
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yanılarak dağıtılan tarım arazisi, Toprak ve 
Tanm Reformu Kanununun yürürlüğe gireceği 
tarihe kadar devir ve temlik edilemezler. 

4753 sayılı Kanun ile 28 . 2 . 1957 tarih ve 
8751 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Nizamna
mesi hükümleri gereğince çiftçilere yapılan top
rak dağıtımı durdurulmuştur. 

Ancak, 18 No. lu dağıtım cetvellerine 
24 . 5 . 1971 tarihinden önce ilgili valilikçe 
onaylanmış dağıtım işleriyle, evvelce yapılmış 
dağıtımların Danıştay, mahkeme ve idarî karar
lar gereğince tashih ve ıslah işlemlerine devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yargı mercii ve usulü : 
Madde 9. — Bu kanunun uygulanması sıra

sında doğacak anlaşmazlıklar adliye mahke
melerinde ve basit yargılama usulü uygulana
rak çözümlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bildirim verme yükümü : 
Madde 10. — Tarım arazilerinin mâlikleri 

veya mâlik sıfatıyle zilyedleri, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra Bakanlar Kurulu ta
rafından tespit ve ilân edilecek bölgelerde, Ba
kanlar Kurulu kararının Resmî Gazete ile ilân 
edildiği tarihten itibaren altı ay içinde, mâlik 
veya zilyed oldukları araziler hakkında 11 nci 
maddede gösterilmiş olan yetkili mercilere bil
dirim vermekle yükümlüdürler. 

Bu bildirimde malik veya zilyedin ad ve so
yadı, yaşı, medeni hali ile arazinin gerçek bü
yüklüğü, işletme ve kullanış şekli ve mülkiyet 
veya zilyedlik hakkı üzerinde bir ihtilâf bulu
nup bulunmadığı bildirilir. 

Bildirimler tapulu gayrimenkullerde malik, 
tapusuz gayrimenkullerde zilyed tarafından 
velayet veya vesayet altındaki kişilerde veli, 
vasi veya kayyım tarafından, müşterek veya 
işitirak halinde mülkiyette temsilci veya hisse
darlardan herhangi birisi tarafından, tüzel kişi
lere ait arazilerde tüzel kişiyi temsile yetkili 
olan kişi tarafından düzenlenerek imza edilir. 
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Bildirimlerin şekil ve mu'hfcevasma ilişkin 
ayrıntılar ile bildirim verilmesi ve incelenmesi 
işlemlerinin nasıl yürütüleceği, çıkarılacak yö
netmelikle tespit edilecektir. Yönetmelik, bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay için
de çıkarılır. . 

Bildirimler hiçbir vergi ve harç ve resme 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Made üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bildirimlerin verileceği yetkili merciler : 
Madde 11. — Arazinin sınırları içinde bu

lunduğu köyde veya mahallede ikamet eden 
malik veya malik sıfatıyle ziîyedler, dü
zenleyecekleri bildirimleri kanunî süresi için
de makbuz karşılığında o köyün veya 
maihallenin muhtarına verirler. Muhtarlar ken
dilerine verilmiş olan bildirimleri, bunların ger
çeğe uygun olup olmadığının her bildirimin al
tına şerh vererek, çıkacak yönetmelikte tespit 
edilecek süre içinde mahallin en büyük mülkî 
amirine bir tutanak karşılığında tevdi eder
ler. 

Birden ziyade köy, ilçe veya il sınırları için
de mülkiyet veya zilyedlikleri altında arazileri 
bulunan mâlik veya ziîyedler, düzenleyecekleri 
bildirimlerin tamamını kanunî süresi içinde söz 
konusu arazilerin en büyük kısmının bulunduğu 
ilçe veya ildeki en büyük mülkî amire makbuz 
karşılığında verirler. 

Mâlik veya zilyed oldukları arazinin bulun
duğu mahalde ikamet etmeyenler, düzenleyecek
leri bildirimlere kanunî süresi içinde arazileri
nin veya kanunî ikametgâhlarının bulunduğu 
yerin en büyük mülkî amirine makbuz karşılı
ğında verirler. 

ikametgâhları yurt dışında bulunan mâlik 
ve ziîyedler, düzenleyecekleri bildirimleri ka
nunî süresi içinde, ikametgâhlarına en yakın 
olan Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına 
veya elçiliklerin konsolosluk şubelerine mak
buz karşılığında verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe 
aykırı beyanda bulunmanın müeyyidesi : 

Madde 12. — Bu kanunun 10 ncu maddesin
de yazılı bildirimleri belli süre içerisinde 11 nci 
maddede gösterilen mercilere vermeyenler üe 
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 15 günden 
2 aya kadar hafif hapis veya 200 liradan 1 000 
liraya kadar hafif para cezasıyle cezalandırılır
lar. 

Bu suçlara ilişkin davalar, sulh ceza mah
kemelerinde görülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Toprak ve Tarım Reformu örgütü : 
Madde 13. — Bu kanunun uygulamasında 

görev almak ve Toprak ve Tarım Reformu, ile 
ilgili çalışmaları yapmak ve sürdürmek üzere 
Başbakana veya Başbakanın görevlendireceği 
Bakan veyaihut Bakanlığa bağlı bir Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Atama yetkisi ve sözleşme ile çalıştırma : 
Madde 14. — Müsteşar, müsteşar yardımcı

sı, genel sekreter ve danışman kadrolarına müş
terek kararname ile, teknik hizmetler ve yar
dımcı hizmetler kadroları dışında kalan diğer 
kadrolara müsteşarlığın inhası ve Başbakanın 
veya görevlendireceği bakanın onayı ile; tek
nik 'hizmetler ve yardımcı hizmetler kadroları
na müsteşarlıkça atama yapılır. 

Müsteşarlık Devlet Memurları Kanununa 
göre sözleşmeli personel çalıştırmaya yetkilidir. 
Sözleşmeli personel müsteşarın inhası ve Baş
bakan veya görevlendireceği bakanın onayı ile 
atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Başka kurumlar personelinin çalıştırılması : 
Madde 15. — I - 13 . 12 . 1980 tarih ve 160 

sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde anılan ku
rumlarda ictihdam edilen personel Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığında geçici süreli 
olarak görev alabilirler. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli ola
rak görevlendirilen memurların kadroları ile 
ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi 
ve emeklilik hakları devam eder. 

458 — 



C. Senatosu B : 79 19 . 7 . 1972 O : 1 

II. - Geçici süreli görevlendirme ile başka 
bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağı
daki esaslar uygulanır. 

a) I nci bende göre görevlendirilen memur 
hem kendi sınıf ve mesleğinin ve hem de geçici 
süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına 
uymakla yükümlüdür. 

b) Genel ve katana bütçeli kurumlar dı
şında bir kurumdan geçici süreli olarak görev
lendirilen memurlar aylıklarını müsteşarlık 
bütçesinden alırlar ve geçici süreli görevlendi
rildikleri kadronun aylık ve diğer haklarından 
yararlanırlar. 

c) Genel ve katma bütçeli kuruımlar dı
şında bir kurumdan görevlendirileceklerin ay
lık, özlük ve sair haklarının net tutarı aslî gö
revinde aldığından aşağı olamaz. 

d) Geçici görevlendirme, dairesinin mu
vafakati ile olur. 

e) Geçici görevlendirmenin memurun mes
leği ile ilgili olması şarttır. 

f) 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunun 
74 ncü maddesi ile eklenen ek 2 nci madde hük
mü Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında 
geçici olarak istihdam edilecek personel hak
kında uygulanmaz. 

g) Müsteşarlıkta keçici görevde geçen sü
reler kademe ilerlemesi ve derece yükselmesin
de kıymetlendirilir. 

Ancak bu sürede tezkiye amirliği müsteşar
lıktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Öğretim üye ve yardımcılarının çalıştırıl
ması : 

Madde 16. — Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığında hizmetinden yararlanılacak 
üniversite, akademi ve yüksek okul öğretim 
üye ve yardımcılarımın kendi kanunlarına göre 
s ahiıb oldukları tazminat ve ek gösterge gibi hak
ları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Kamulaştırma bedelinin kime ödeneceği : 
Madde 17. — Toprak ve tarım reformu uy

gulaması amacı ile yapılacak kamulaştırmalar
da, kamulaştırma bedeli tapuda malik olarak 

i yazılı olanlara, tapusuz gayrimenkullerde ka
mulaştırma tarihinde iktİBabî zamanaşımı hü
kümleri uyan'inca iltifcisaibetmiş olduğunu mah
keme ilâmı ile ispat etmiş olan sahiplerine öde
nir. 

BAŞKAN — "Madde üzerinde söz is tay en? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Toprak ve tarım reformu uygulamasında 
sahibine bırakılacak arazi : 

Madde 18. — Toprak ve tarım reformunda 
kamulaştırmaya tabi tutulacak tarım arazisin
de sahiplerine bırakılacak arazinin azamî had
leri, değişik iklim bölgeleri ve arazi nitelikleri 
ile tanım, türlerine göre Toprak ve Tarım Re
formu Kanununda tayin ve tespit edilecektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez istsyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

1972 yılı giderleri : 
Madde 19. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığının 1972 bütçe yılma ilişkin her 
türlü giderleri Devlet Planlama Teşkilâtı Büt
çesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

II. BÖLÜM 
766 sayılı Tapulama Kanunu ile ilgili hü

kümler : 
Madde 20. — 28 . 6 . 1966 tarihli ve 768 sayı

lı Tapulama Kanununun 33 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tapusuz gayri menkuller : 
Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmayan ve 

beher parçasının yüzölçümü 20 dönüme kadar 
olan (20 dönüm dahil) gayri menkul, çekişme
siz ve aralıksız en az 20 yıldan beri mâlik sıf a-
tıyle zilyedliğini, belgelerle veya bilirkişi veya
hut tanık beyanlaııyle tevsik eden zilyedi adı
na kaydedilir. 

Aynı şahsın yekdiğerine bitişik olup da, 
yüzölçümü toplamı 20 dönümden fazla bulunan 
müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı 
ayrı sebeplere dayandığı takdirde her parçanın 
yüzölçümü 20 dönümü geçmemek ve zilyedliğe 
ilişkin diğer unsurlar mevcudolmak kaydıyle, 
bu parçalar zilyedi adına kaydedilir. 
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Yüzölçümü 20 dönümü geçen müstakil 
parçaların veya aynı şahsın ayrı ayrı se
beplere dayanarak zilyedi bulunduğu yek
diğerine bitişik ve yüzölçümleri 20 dönü
mü aşan birden fazla parçalardan her birinin 
20 dönümlük kısmı, zilyedliğe ait 1 nci fıkrada
ki unsurların mevcudiyeti halinde zilyedi adı
na kaydedilir. 

Bir tapulama bölgesinde, bu maddenin I, II 
ve III ncü fıkraları gereğince bir kişinin ikti-
sabedebileceği gayri menkullerin toplam bü
yüklüğü 50 dönümü geçemez. 

Arazinin yukardaki fıkraların kapsamı dı
şında kalan kısmının zilyedi adına kaydedilebil-
mesi için, birinci fıkra gereğince delillendirilen 
zilyedliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine 
dayandırılması lâzımdır. 

a) 1950 yılına veya daha önceki yıllara ait 
vergi kaydı, 

b) Ziîyed lehine kesinleşmiş mahkeme 
ilâmları, 

c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, 

temessük veya senetleri, 
e) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga 

Hazineî Hassa senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkhane, muhasebatı atika kalemi ka

yıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredil

memiş tasarruf kayıtları, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu

nan yerler ile kanunlar uyarınca Devlete ka
lan gayri menkuller - tapuda kayıtlı olsun veya 
iolmasm - kazandırıcı zamanaşımı yoluyle ikti-
sabedilemez ve bu madde hükmü uygulanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Madde 21. — 766 sayılı Tapulama Kanunu
mun geçici 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesine dair olan 6335 sa
yılı Kanun gereğince yapılan tespitlerde veya 
açılan tescil davalarında, zilyedliğe ilişkin di
ğer şartlar mevcudolduğu halde, vergi kaydı 
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| bulunmadığından tamamı Hadnsye maledilen 
j gayri menkullerin 20 dönüme kadar olan kısmı 

(20 dönüm dahil) 33 ncü maddede öngörülen 
iktisap şartları mevcudolduğu takdirde zilyed-
leri adma tespit ve tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Eetmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 22. — 768 sayılı Tapulama Kanunu
na aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

Açılmış bulunan davalar : 
Ek Madde — 766 sayılı Tapulama Kanunu-

mın 33 ve geçici 3 ncü maddelerini değiştiren 
bu Kanunun 20 ve 21 nci maddeleri; - Tapula
ma Kanununun değişik 33 ncü maddesinin son 
fıkrası hariç - Bu Kanunun nesir ve ilân edil
diği tarihe kadar açılmış bulunan davalarda 

| uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ê diyo-
I rum. Kabul edenler.. Eetmeyenler.. Kabul edil

miştir. 
Madde 23. — 766 sayılı Tapulama Kanunu

nun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmü yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Temliki tasarrufların geçici olarak durdu
rulması : 

Geçici madde — Bakanlar Kurulu Toprak 
ve Tarım Reformu hazırlık çalışmalarına başla
mak üzere, g'erekli bölgelerde, gerçek kişilerle 
özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden tapuda 
kayıtlı olanların devir ve temliki ile tapuda ka
yıtlı olmayanların zilyediığinin devrini Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununun yürürlüğe gire
ceği tarihe kadar durdurabilir. 

Bu durdurma kararı en fazla iki ilde uygu
lanır ve uygulama süresi 31. 3 .1973 tarihini 
geçemez. 

Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede 
yayımlandığı tarihten itibaren, birinci fıkra 
hükmüne aykırı olarak yapılacak olan devir ve 
temlikler geçersizdir. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, buyurun. 
I AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Vaktin 
I bu kritik anında söz almak, kanunun belki de 
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bu anda kanunlaşmasını engellemek gibi bir 
anlama gelir. Yalnız muhterem Bakandan Lir 
hususu açıklamasını istirham edeceğim. 

Bu geçici madde tasarıda mevcut değildi. 
Geçen gün Millet Meclisinde bir takrir verile
rek tasanya ithal edildi. Bunun gerçek yönü 
nedir; bunu bir iki kelime eli zah etsin. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Efendim, Anatoprak ve Tarım Reformu kanun 
tasarısında değişiklikler oldu. Komisyonda gö
rüşülmesi gecikil Bu nedenle anakanun çıkma
sı gecikecek. Çıkıncaya kadar gerekli tedbirleri 
iki bölgede alıp; hemen hazırlığımızı yapıp 
kanun çıkar çıkmaz uygulama imkânını elde et
mek için istenilmiş bir maddedir. Bu yüzden ri
ca etmiştik; değerli milletvekilleri de kabul 
ettiler. Sadece iki bölgede hazırlığı yapacağız, 
kanun çıkar çıkmaz da uygulayacağız, gecikme 
olmayacak, gecikmeyi önlemek için. 

BAŞKAN — Peki. Buyurun. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efendim, 

bir hususa işaret etmek istiyorum. İki ilde tat
bik edilmesi için kanuna bir maddenin konma
sı ne kanun tekniğine uygun, ne de tatbikata 
uygun, ne de bugünkü Toprak ve Tarım Refor
mu Öntedbirler Kanunun ihtiva ettiği mânaya 
uygundur. 

ikincisi; Bakanlar Kuruluna salâhiyet veri
lir; Türkiye'de istenilen yerde bu kanun tat
bikatı için ön hazırlıkları almayı düşünür. Ni
çin iki il deniyor? Yani bir tefrik kokusu his
sediyorum, Bir farklılık mı getiriyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Türkiye'nin illeri arasında bir farklılık asla dü-
şünülememiştir. Yalnız anatasarıda da arz edil
diği üzere bölgevî tatbik edeceğiz, bütün Tür
kiye'de tatbik etmemize imkân yok. Onun için 
bazı yerlere öncelik vereceğiz. Nasıl olsa ola
caktı; bu tasarıda hazırlık imkânını istiyoruz. 

BAŞKAN — Yani bütün vilâyetleri de kap
sasa zaten bölge bölge tatbikat yapılacağı ci
hetle bunda bir mahzur görmediniz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük : 
Madde 24. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 25. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Ucuzal, leh
te. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vezgeçtiniz. 
Sayın Kalpaklıoğlu aleyhte, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu anda kanunun tümünü müzakere edip, 

kabul etmek üzeresiniz. Ben muhalifim. Buna 
rağmen memlekete hayırlı, uğurlu olsun, iyilik
ler getirsin; fakat kısaca madde madde muha
lefetimi arz ediyorum. 

1. Bu kanun mülkiyete esaslı bir müdaha
le getirmektedir, onun için karşıyım. 

2. Hukuka aykırıdır, az evvel arz ettim; 
20 . 7 . 1961'den başlatılması gibi makable şâ
mil hükümlerle gelmiş olmasına karşıyım. 

3. içtimaî bir huzursuzluk yaratacaktır. 
4. istihsali artırmayacak, azaltacaktır ve 

gayesi dışına çıkacaktır. 
5. Hiç kimsenin karnını doyurmayacak-

tır. 
6. Kabili tatbik değildir; Devletin gücü 

maddeten yetmeyeceği gibi, idare olarak da ba-
şarılamayacaktır. 

7. Tapusu yok, kadastrosu yok, bu nasıl 
tatbik edilecektir, onun için karşıyım. 

8. 20 sene taksitle bir mülkün bedelinin 
ödenmesi suretiyle (icar bedeli dahi değildir) 
elinden alınarak bir nevi gasba giden ve bu 
kanunla hukukilik Iktisabeden bu zihniyetin 
karşısında olduğum için, kanuna kırmızı oy ve
receğim. 

Hayırlı olsun efendim. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır, 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, bir teşekküre müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Mümkün değil, vaktim yok. 
20 . 7 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
(Kapanma saati : 14,58) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'nın, mesken ve diğer bazı sorunla
rımıza dair soru önergesi ve Başbakan Ferid 
M elen'in yazılı cevabı (7/41) 

Cumhuriyet 'Senatosu Sayın Başkanlığına 
Hükümet Reisimiz Sayın Prof. (Nihat Erim

in C. Senatosunda bizzat sözlü cevaplandırması 
arzusu ile sunduğum önergemin gündeıme alın
masını rica eder saygılar sunarım. 

Sakarya Senatörü 
Mustafa Tığlı 

Sorularım : 
1. Anayasamızın '36 ncı maddesi mülkiyet 

hakkının toplum yararına (kayıtlanabileceği ve 
bu hakkın toplum 'zararına kullanılamayacağı 
esasını gelirmiş bulunması karşısında, dişinden 
tırnağından artırarak, başını sokacak bir mes
ken için imkân arayan ve fakat arsa tedariki 
içtn yerine göre bunun 15 - 10 mislini ödeme zo
runda kalan vatandaşların nasıl bir soyguna 
uğradıkları izahat muhtacolmayan bir gerçek
tir, soyulmaya imkân bulamayanların da, dağla
rın ardına çekilerek, gecekondu şartlarına mah
kûm olduğu ve böylece gittikçe büyüyen belde 
hizmetlerinin görüşülemez hale geldiği ve ye
kûnu yüz binleri aşan gecekonduların ıslahı da 
Devletin basına büyük külfetler açtığı gene bir 
gerçektir, fakat bütün bu âfetlterin ve ısdırap-
larrn, hep, arsa stokçusu spekülatörün zaruret 
ıscmüren menfaat duygusunun bir neticesi oldu
ğu da gene bir (gerçektir. Milletin, Devletin ve 
belediyelerin başına böylesine belâ blan bu sö
mürü tutumuna son vermeği hedef alan kanun 
hükümlerinin getirilmesi düşünülmekite mi
dir? 

2. Mesken veya daire stokçuluğunun altında 
yatan duyguda kiracının zaruretini istismar 
olduğuna ve filhakika daire değerleri her sene 

15 - 20 b'in lira artarken bununla doymayarak 
kira bedelini her sene artıran bu stokçuların 
da arsa stokçularından ne farkları kalmıştır. 
Bunlar hakkında da bir kanun düşünülerek her 
ailenin birden fazla meskene sahibolma imkân
ları tıkanarak, meskensiz bir aile bırakmama 
gibi mutlu bir millî davanın şerefi sayın îîükü-
metlmize nasibolacaik mıdır ? 

3. Hükümet Reisi olarak zatıâüniz tara
fından bir kaç defa ve iki gün evvel de Sayın 
Babüroğlu'nun vatandaşa inşirah ve ümit veren 
yenileşme azim ve gayretiniz dedikodusu ay
yuka çıkmış olan seçim sistemini de içine ala
cak mıdır, (filhakika yasama meclisleri adayla
rım şaibe altına sokan Önseçim sisteminin büs
bütün kaldınması ve seçmenin karışık oy kul
lanması yolunun açılması düşünülüyor mu? 

4. Gerek seçmen olma, gerek yasama mecli
si üyesi olma şartlarının biraz daha ağırlaştı
rılması suretiyle daha gerçekçi 'olma yolu ihti
yar olunacak 'midir? 

5. Seçim kanunlarında özel hüküm getir
mek suretile din istismarı yapmadan seviyeli 
bir seçim 'imkânını sağlayacak tedbirlerin alın
ması mutluluğunu bizim nesil idrak edecek 
midir? 

6. Bayram günleri camilerimizde topluca 
nikâh yenilemesi merasimleri yapmak suretile 
müslüman vatandaşlarımla o güne kadar geç
miş günlerini zina, olmuş çocukların da piç ola
rak doğmuş olma şüphesine sevk eden, aya gi
dilir, gidilmez, başı açık namaz kılınır, kılın
maz, topuktan yukarı giyilir, giyilmez, sinema, 
tiyatro haramdır, zinadır münakaşa ve fesadı 
ile, aslında büyük bir medeniyet ve ahlâk sava
şı olan islâsnî tefekkürü sakal bıyık, tekke ftak-
ke zanneden bu softa bozuntusu vaizler, zaval
lılığın ve bilhassa islâm dini yönünden de ca-
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hüliğin mümessili olarak daha na zamana kadar 
nifak ve gericilik unsuru olmaya devam ede
ceklerdir? 

7. Müteferrik ve müitezât vaiz sistemi ye
rine en az profesör seviyesinde ollma kaydile 
bir müşavere heyetinin söz sahibi olduğu ve is-
lâmın btr medeniyet ve ahlâk savaşının >tek ağız
dan radyolarımızdan ifade edildiği ve böylece 
bütün vatandaşlaran faydanlandığı günler ge
lecek midir? 

8. Diyanet Teşkilâtına mensup ve varsa 
ya nurcu, ya da Süleymancı oldukları farzolu-
narak (Bu bapta'eski bir bakanın hazin itiraf
ları ben'de saklıdır) her birini nurcu veya Sü
leymancı olmadıklarını ispata zorlayan, başak 
bir ifade ile bizzat tislâmın ve kanunlanmızın 
gereği olarak Nurculuk ve Süleymancılık aley
hine mücadele vermeyenlerin işten atılmasını 
gerektiren 'bir kanun hükmü düşünülüyor mu? 

9. Sayın Hükümeltimize nasibolan fırsat
ların Atatürk'e bile nasibolmadığı ve Ibunun 
Atatürkiçülüğün bir eseri nimeti olduğu yolun
daki kanaatime ne buyur sunuz? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5 . 4 . 1972 tarih ve 7/41 - 77/13255 sayılı 

yasınız. 
Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Musta

fa Tığlı'nın, mesken ve bazı sorunlarımıza iliş
kin yazılı soru önergesinin cevabı eklice sunul
muştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Perid Melen 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mustafa 
Tığh'nm, bazı sorunlarımıza ilişkin yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

ilgili bakanlıklardan alınan bilgilere göre : 
1. — Anayasamızın 36 ncı maddesi mülkiyet 

hakkının toplum yararına aykırı olarak kulla
nılamayacağını öngörmektedir. Bu gereklilik 
kamu kararlarıyle niteliği ve kullanılış biçimi 
belirlenen şehir arazisi için özellikle söz konu
sudur. Şehir arazisinin toplum yararına aykırı 
olarak kullanılmasında en belirgin davranışlar; 
arsaları spekülatif amaçla bekletmek, speküla
tif kârlarla satmak, imar planları dışındaki 
alanları hisseli tapu yoluyla devrederek kaçak 
yapının nedeni olmak şeklinde görülmektedir. 

19 . 7 . 1972 O : 1 

1 Bu tutuma engel olmak amaciyle, imar Kanu
nuna eklenen bazı maddeler ve Finansman Ka
nunu ile getirilen birtakım hükümlerle aşağıda
ki tedbirlerin alınması öngörülmüştür. 

a) Şehir arsalarını boş bekletmenin, arazi 
sahibi yönünden avantajını giderici bir arazi 
vergisi sisteminin getirilmesi ve değer artışları
nın vergilendirme yoluyla kamuya maledilmesi, 
(Finansman Kanunu ile bu yöntem getirilmiş
tir.) 

b) Şehirlerin gelişme hızına göre, yeteri 
kadar arazinin planlanması ve alt yapısı hazırv 
lanarak kullanıma açılması, belediye ve varsa 
mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerinde 
arazi kullanılışı ve yapı faaliyetleri yönünden 
bir düzen altına alınması, hazırlanacak yönet
meliklerin şartlarına uymayan yerlerin ifraz ve 
tevhit muamelelerinin yapılmaması ve ifraz edil
medikçe hisseli tapuya bağlanmaması, (Bu hu
suslar, hazırlanmakta olan yeni bir tasları ve 
imar Kanununa eklenecek olan hükümlerle esa
sa bağlanacaktır.) 

c) Kamu kuruluşlarının şehir alanlarında 
geniş ölçüde arsa stoku yapması ve bu arsaların 
öncelikle yoksul ve dar gelirli ailelerin ihtiyacı 
için kullanılması, bu kullanışın uzun süreli kira
lama ve Ü3t hakkı gibi birtakım yöntemlerden 
yararlanılarak yapılması, (Hazırlanmakta olan 
tasarı önerilen bu esasları kapsayan hükümler 
getirmektedir.) 
sağlanacaktır. 

2. — Devletin tüm ihtiyaç sahiplerini konu
ta kavuşturacak tedbirleri almasına içtenlikle 
katılmaktayız. Aslında bu, Anayasamızın 49 ncu 
maddesiyle Devlete verilmiş bir görevdir. 

Ülkemizde konut sorununun çözümü, konut 
sektörüne ayrılacak kaynak tutan ile ilgili ol
duğu kadar, bu kaynakların Türkiye'nin eko
nomik ve sosyal şartlarına uygun bir biçimde 
kullanımını sağlayacak tedbir ve yöntemlerle 
de ilgilidir. Millî gelirimizin tahammülü olduğu 
ölçüde ayrılan kaynakların, ekonomik ve sos
yal standartlı konut üretimine gitmesini, önce
likle lüks konut yapımının önlenmesi ile eko
nomik ve sosyal konut yapımının teşvik edilme
sine bağlı bulunmaktadır. 

Vergi ve kredi alanlarında son yıllarda alı
nan tedbirler sosyal konut yapımını hızlandır
mak yanında lüks konut yapımını sınırlayıcı 
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etkiler yaratmıştır. Ayrıca Gelir ve Emlâk Ver
gisi kanunları ile sağlanan kontrol sistemi ön
ceki yıllara oranla kiraları dana düzenli bir ha
le getirmektedir. Vatandaşların hayat şartları 
üzerinde, kiraların yarattığı olumsuz etkiyi ha
fifletmek yönünden etkin tedbirlere ihtiyaç ol
duğunu kabul etmekteyiz. Her şeyden önce 
Devlete, düzenleyici bir görev düşmektedir. 
Devlet ise bu görevini iki yolla yapmak olana
ğına sahip "bulunmaktadır. 

— Kamu kuruluşlarının konut piyasasına 
etkin bir şekilde girerek yoksul ve dar gelirli
ler için kiralık konut yapman veya konut edin
me yönünden kolaylıklar sağlaması, 

— özel sektör tarafından sosyal ve ekono
mik standartlı olmak kaydıyle yapılacak konut 
üretiminin teşvik edilmesi, 

Devlet, vergi ve kredi tedbirleriyle lüks ve 
dolayısiyle yüksek kira gelirli konut yapımına 
engel olmaya çalışırken, sosyal nitelikli ve mü-
tevazi kiralık konut yapımını teşvik ederek so
runun çözümüne yaklaşmak durumundadır. Bu 
şartlara uygun olarak özel kesimin yapacağı 
birden fazla konutun çözüm yönünden sakınca
lı olmayacağı kanısındayız. Kamu eliyle yapı
lan konut ve konut kredisi veren kurumların 
uygulamalarında, mükerrer konut sahibi olma 
yollan, da kapatılmış bulunmaktadır. 

3 - 4 ve 5. — önseçimlerin kaldırılması, seç
menin karışık oy kullanabilmesi, seçme ve se
çilme yeteneklerinin biraz daha ağırlaştırılması 
ve seçimlerde din istismarının önlenmesine iliş
kin sorularınız, seçim kanununda yapılması dü
şünülen değişikliklere taallûk etmektedir. 

Hükümet programında «seçimlerden önce, 
başta önseçim olmak üzere seçim mevzuatımız
da düzeltmeler yapılmasını da zorunlu görmek
teyiz. Bu düzeltmeler, millet iradesinin Meclis
lere daha âdil bir şekilde aksetmesini sağlamak 
ve seçim mevzuatımızdaki bilinen kusurları gi
dermektir» denilerek, bu konudaki görüşümü
zün anahatları belirtilmiştir. 

iBu görüşün ışığında, seçim kanunlarının ye
niden düzenlenmesinde, bilimsel kuruluşlarımı
zın ve siyasal partilerimizin de mütalaaları alı
narak derlenecek bilgilerden sonra çalışmalara 
bir yön verilecektir. 

6. — Müftü ve vaizlik görevlerine 633 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesinin (e) fıkrası uyarın-
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i ca (islâm dininin itikat, ibadst ve ahlâk esasla
rı konusunda toplumu aydınlatmakla görevli) 
yüksek tahsilli kimseler atanmaktadır. Sözü edi
len personelin dinî ve ilmî gerçeklere aykırı 
beyanda bulunmaları söz konusu değildir. Bun
lar kanunlara uygun ve kanunların teminatı al
tında görev yapmak durumundadırlar. Bazı çev
relerin müessese, Anayasa nizamının sağladığı 
din ve vicdan hürriyetini suiistimal ederek geri
ci propagandalara tevessül ettikleri zaman za
man müşalıade edilmektedir. Mnzır faaliyetler 
titizlikle takibedilerek tespit edilen failleri de
lilleriyle birlikte haklarında kanunî işlem yapıl
mak üzere adlî ve idarî makamlara tevdi edil
mekle lir. 

7. — Oııbir kisiclsn teşekkül eden Din işleri 
Yüksek Kurulu da 633 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinde gösterilen görevleri yerine getir
mekle yükümlüdür. Bu kurul üyeleri de, yük
sek tahsil yapmış, din görevlisi olarak meslekte 
veya dinî - meslekî kariyerde 10 yıldan fazla 
hizmet görmüş kimselerden, yine aynı kanunun 
22 nci maddesine göre seçilmektedir. Din işleri 
Yüksek Kurulu üyelikleri ve her seviyedeki din 
hizmetleri için daha da yetişmiş, çeşitli konu
larda araştırmalar yapmış, eser vermiş kişilerle 
Diyanet işleri Teşkilâtı kadrosunun güçlendiril
mesi başlıca amacımızdır. 

Din İşleri Yüksek Kurulunun hazırladığı ve
ya tetkik ettiği konuşmalara ait metinler Dev
let Radyosundan yayınlanarak vatandaşlarımı
zın aydınlatılmasına çalışılmaktadır. 

8. — İslâm dininin en belirli niteliklerinden 
birisi de birleştirici olmasıdır. Bu itibarla din 
konusunda toplumu aydınlatmakla görevli Di
yanet İşleri Başkanlığı personeli, görevini ya
parken bu esasları göz önünde bulundurmak du
rumundadır. Kanunlara aykırı hareke;: edenler 
veya görevini kötüye kullananlar görüldüğü 
takdirde haklarında kovuşturma yapılmakta ve 
mevzuat gereğince görevlerini eksiksiz olarak 
yerine getirmeleri için personel her vesile ile 
uyarılmaktadır. 

Amacıımz kanunlarla tayin ve tespit edilmiş 
olan görevleri, yurdumuz ve milletimiz için en 
yararlı ve verimli bir şekilde yerine getirmek
tir. 

Ferid Melen 
Başbakan 
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2. —• Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Fatma Hikmet İşmen'in, aramalara dair, soru 
önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in yazılı ceva
bı (7/801) 

8 . 6 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım Barbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı 
risa ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Senatörü 

Fatma Hikmet ismen 

1. — Türkiye işçi Partisi Genel Başkanveki-
li Şaban Yıldız'ın, 3 . 6 . 1971 Perşembe günü 
istanbul'da bir cenaze merasiminde güvenlik 
görevlilerince, hüviyet ve partimizdeki başkan
lık görevini belirttiği halde üzeri aranmış ve 
foazı ezel evrakı alınmıştır. «Demokratik haya
tın vazgeçilmez unsuru» olan bir siyasî parti 
Genel Başkanının böyle bir işleme tabi tutulma
sının Anayasamıza aykırılığı konusunda ne dü
şünüyorsunuz? 

2. — Anayasamızın 30 ncu maddesinde «Ya
kalanan veya tutuklanan kimselere, yakalama 
veya tutuklama sebeplerinin ve haklarındaki 
iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesi ge
rekir» denmesine rağmen TİP'in iki genel sek
reteri Şakan Erik, Sait Cilt aş ve diğer partili 
arkadaşlarımız 13 . 5 . 1971 gününden beri goz 
altında bulundurulma sebepleri hâlâ kendileri
ne bildirilmemiştir. Bu işlem Anayasaya aykırı 
değil midir? 

3. — Anayasanın 21 nci maddesinde «dıeıkes, 
bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, 
a^klama, yayma bu alanlarda hsr türlü araştır
ma hakkına sahiptir» ve 33 ncü maddesinle 
«genel müsadere cezası konulamaz» dînmesine 
rağmen, daha önce haklarında hin bir toplatma 
kararı verilmemiş yayınlarda aralarında olmak 
üzere, çok sayıda kitap broşür ve süreli yayına 
elkonulması bu arada bu yayınları evlerinde 
bulundurdukları için bazı kişilerin gez altma 
alınmaları, açık Anayasa hükümleriyle ne de
rece bağdaşmakt a dır ? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 77 - 124 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 11 . 6 . 1971 tarih ve 7/801-11415-11727 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma 
Hikmet işmen'in bazı aramalara ilişkin 8.6.1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı eklice su
nulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli üyesi Fatma 
Hikmet İşmen'in, bazı aramalara ilişkin 8.6.1971 

tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

içişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre : 

1. Yurdumuzda Cumhuriyeti ve Anayasal 
düzeni yıkmaya matuf anarşik olayları düzenle
yen Türk Halk Kurtuluş Ordusu adındaki ör
gütün liderlerinden olup, Elbistan Nurhak 
Dağlan yöresinde, bir grup arkadaşlarıyle bir
likte güvenlik kuvvetleriyle yaptıkları çatışma 
sonunda ölen Sinan Cemgirin, cenazesi ailesinin 
isteğiyle 3 . 6 . 1971 tarihinde istanbul'a defne-
dilûiiştir. Cenazenin kaldırılmasına katılan top
luluğun çoğunluğunu teşkil eden öğrencilerin 
tavırları calibi dikkat görülmüş, aranan anar
şistlerden olabilecekleri ve vukuu muhtemel na
hoş olayları önlemek nedeniyle Güvenlik 
Kuvvetlerince tüm topluluğa şamil olarak sade
ce silah araması ve kimlik tespiti yapılmış olup 
ne münfesih T, i. P. Genel Başkanvekili Şaban 
Yısdız'm, ne de topluluktan herhangi birinin 
özel kâğıtları zaptedilmiştir. 

2. Münfesih T. î. P, Genel Sekreteri Şaban 
Erik ve Sait Çiltaş, İstanbul Sıkıyönetim Ko
mutanlığının 18 . 5 . 1971 gün ve 19 sayılı bil
dirisine ek listede aranan kişiler arasında isim-
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leri bulunduğundan kendiliklerinden aynı gün 
Ankara Merkez Komutanlığına teslim olmuşlar 
ve 20 . 5 . 1971 günü istanbul Sıkıyönetim Ko
mutanlığına iade edilen adı geçenler, Sıkıyöne
tim Mahkemesince 17 . 6 . 1971 günü tutuklan
mışlardır. Sait Oiltaş 16 . 9 . 1971'de, Şaban 
Erik 6 . 10 . 1971'de tahliye olunmuşlardır. Her 
ikisinin de muhakemeleri tutuklu olmayarak de
vam etmektedir. 

3. Sıkıyönetim Komutanlıklarının yetki ve 
sorumlulukların altında yapılan aramalarda, 
haklarında muhtelif mahkemelerce toplatma ka
rarı bulunan kitap, broşür ve diğer çeşitli ya
yınların sahipleri hakkında da gerekli koğuş-
turma yapılmıştır. Bunlar dışında kalan yasak
lanmamış matbualar hiç bir şekilde raptedilme
miş, yanlışlıkla alınmış yayınlar ise hemen sa
hiplerine imza karşılığında geri verilmiştir. 

Ferid Melen 
Başbakan 
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•Gümrük Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 117 
Eeddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Re^ât Aksoyoğlu 
Mtıeip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAIIÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçk-
oğlu 
Ahmet Karayı git 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan ' 

[Kabul 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A.. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nnhit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

edenler] 
| ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

t ÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 

İ O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

l Rifat Öztürkçine 

ÎZMtB 
I Beliğ Beler 

Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkaiı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral KaraosmanoğTu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

Isa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 
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RtZB 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeli 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O ikan (İ.) 
Mehmet özgüneş 
Selâlıattin Özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yolmaz Mete 

Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Iııkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YT>ZGAT 
ismail Yeşilyurt 

[Çekimser] 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

[O ya katıhmy anlar] 
DİYARBAKIR 

Selâlıattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HATAY 
I Mustafa Deliveli 

ISTANBUI-
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Cumrah 

Tekin Ariburun 
(Başkan) 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay (î.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkeıâmoğlu 
(î. Â.) 

KARS 
S Sırrı Atalay 
| Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük (B. 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

I T „ 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Y'üce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Cihat Alp an 
Hayri Dener 
Nihat Erim 
Tayfur Sökmen 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
l Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
I. Etcm Karakapıcı 

VAN 
I Ferid Melen (Başbakan) 
I YOZGAT 
j Sadık Artuikmaç (İ.) 

| ZONGULDAK 
I Mehmet Ali Pestilci 

[ CUMHURBAŞKANIN-
" CA SEÇİLEN ÜYELER 

Selâlıattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (İ.) 
Vahap Güvenç. 
Mehmet İzm en (B.) 
Fahri Korut ürk 
Sabahaddin Özbek (B.) 
NainıTalû (B.) 
Halil Tunç 
Bahri ve üeok 

öivas 

Yekûn 
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4837 sayılı iş ve isçi Bulma Kurumu Kuruluş Ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra elenmesine Hügknı 7332 sayılı Kanunun yürürlüikfeen kaldınitmasına dair kanun 

tdkOîfinin reddıine mütedair Bütçe ve Plan Komisyonu raporuna verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan ' 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğîu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeron 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

üye SÎ yısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
119 
117 

0 
2 

. m 
2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüınoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güles 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

— 4< 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Ahhas Cilâra 

HAKKÂRİ 1 1 / 1 ı *. * x n X I X 

Necip Seyhan 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
İSPARTA 

Mustafa Güleügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
! Ahmet Nusret Tuna 

>9 — 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Cteer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğîu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA . 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

- NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 
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RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
•Sezai O'kan (t.) • 
Mehmet öagüneş 
Selâhattin Özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemal ettin Inkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 

[Oya kahi 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ElAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

HATAY 
Mustafa Delivcli 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Tekin Arıburun (Başkan 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay (1.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

Imıy anlar] 
KOCAELİ 

Hikmet Işmen 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SIVAS 
Adü Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmeıt Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Hayri Dener 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Tayfur Sökmen 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıeı 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artuıkmae (İ.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
özer Derbil 
•Saıit Naci Ergin (i.) 
Mehmet îzme.n (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahaddin Özbek (B.) 
NaimTalû (B.) 
Halil Time 
Bahriye Üç ok 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 



C. Senatosu B : 79 19 . 7 . 1972 O : 1 

«XÎCXVII (Bayilı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi»'-
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması [hakkında -ka

nun tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kanuni aşmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
117 
116 

0 
1 

61 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilel? 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpanslan 

AYDIN 
Âli Celâlettiıı Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 

I
; Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
| Turgut Yaşar Gülez 
j Alâettin Yılmaztürk 
1 BURDUR 
l Ö. Faruk Kuıaytürk 
j BURSA 
I t. Sabri Çağlayangil 
İ Şeref Kayalar 

Cahit Ortae 
ÇANAKKALE 

Nahit AVian 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUıM 

M. Şevki O/çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergendi 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Sonıunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
tVbbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

j İSPARTA 
i Mustafa Gülcügil 

I Talip Özdolay 

| İSTANBUL 
| Erdoğan Adalı 
I Şevket Akyürek 
i Halûk Berkol 
I O. Zeki Gümüşoğlu 
p Ekrem Özden 
l Rifat öztürkeiiic 
| Cemal Yıldırım . 

I İZMİR 
s; 

| Beliğ Beler 
| Mustafa Bozuklar 
I Orhan Kor 
I KARS 
l Y. Ziya Ayrım 
I KASTAMONU 
I Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Caııpolat 
Sedat Çunıralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etcm Erdinç 

MALATYA 
Hanı di Özer 

MANİSA 
O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

l Bekir Sıtkı Baykal 
İ Şevket Koksal 
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RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Eefet Rendeci 
Fethi Tevetoslu 

0. Senatosu B j 79 

1 S.İÎRT 
! Abdurrahınaıı Kavak 
I SİNOP 
§ Nâzım Inebeyîi 

| SİVAS 
| Nurettin Ertürk 
I Hüseyin öztürk 

TOKAT 
I Ali Altuntaş 

19 1972 O : 1 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
| Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

[ÇehinserJ 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 

[Oya Katılmayanlar'] 

TABİ! ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'kan (I.) 
Mehmet Özgiineş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekia (B.) 

Mehmet Ünaîdı (Bşk. V. 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
CemaleLtin takaya 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin A tınaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelieğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazcrdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Delirdi 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arı burun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkclâmcğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalav 

Mehmet Hazer 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Hikmet îgmen 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
j MANİSA 
İ Doğan Barutçuoğlu 
i Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
| Adnan Karaküçük (B.) 
jj Hilmi Soydan 

| NEVŞEHİR 
k 

| I. Şevki Atasağun 
j NİĞDE 
» Kudret Bayhan 
İ SAKARYA 
j Mustafa Tığlı 
j SİVAS 
İ Âdil Altay 

1 TEKİRDAĞ 
i Hayri Mumcuoğlu 
| (Bşk. V.) 
£ Cemal Tarlan 

[Açılı üydilder] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Alım et Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Hayri Dener 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora. 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
ÎFerid Melen (Başbakan) 
j YOZGAT 
] Sadık Antukımae (İ.) 
| ZONGULDAK 
| Mehmet Ali Pestilci 
[ CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Föthi Çelikbaş 
Özer Derbil 
S a :• t Na ei E rgt n (İ.) 

I Mehmet İzmen (B.) 
Fahri Korut ürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 

l Bahriye Üçok 

\ ekim 

-..v- «g® v <m <; ©*SfB»<. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

79 XCT BİRLEŞİM 

19 . 7 . 1972 Çarşamba 

Saat : 10.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. _ Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa
vunma ve Bayındrılık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân komisyonlarında açık bulnan birer bağım
sız üyc'liğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞ-

TIRILAN İŞLER 
X i. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 

hakkında Af kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/523; O. Senatosu : 1/99) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 7 . 1972) (S. Sayısı : 130) (Açık 
oy) (Ret) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Gümrük kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Millî Savunma, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 2'şer üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/155, C. Senato
su 1/84) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalayın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi üzer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimd hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikecligirin, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/8.1, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ok) (Dağıtma tarihi : 1G . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

0. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkaıvın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

7. — Cuuıhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

8. — 4837 sayılı İş ve ve İşçi Bulma Kurumu 
kuruluş ve. görevleri hakkındaki Kanunun 
13 neü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 
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7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
na dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 2/403; Cumhuriyet Senatosu : 
2/23) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 
18 . 7 . 1972) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gül ez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle Senatörlük sıfatının bağ-' 
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

| V 
İKİ DEFA GÜRÜŞÜLECE KİŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — «XXXVII Sayılı Türkiye Cumhuri-
I yeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Mil-
! lot Tarifesi» nin vürürlü§e konulmasına dair 
! olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması 
: hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
I kabul olunan metni ve ' Cumhuriyet Senatosu 
i Malî ve İktisadî İşler, Dışişleri, Turizm ve Ta-
! ıııtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
| (M. Meclisi : 1/96; C. Senatosu : 1/91) (Dağıt-
j ma tarihi : 17 . 7 . 1972) (S. Sayısı : 125) 
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Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 
7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena

tosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 2 /403; C. Senatosu : 2 /23) 

(Not : M. Meclisi S. 'Sayısı : 428'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :2592 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 29 . 6 . 1972 tarihli 116 ncîi Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oyla kabul t dilen, 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu kuruluş ve görev
leri hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanım teklifi, dos yası ile birlikte sunulmuştur. 

kaygılarımla 
Sabit 0 sınan Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 9 . 12 . 1970 tarihinde Başkanhkca İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 29 . 6 . 1972 tarihli 116 ncı Biri e simin el s öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 428'e 1 nci ek) 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

(hımhuriyet Senatosu 8 . 7 . 1972 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/23 
Karar No. : 6 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29 . o . 1972 tarihli 116 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oyla kabul edilen «4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hak
kındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırır!masına dair kanun teklifi» Komisyonumuzun 6 Temmuz 1972 tarihli Birleşi
minde Çalışma Bakanı, Çalışma Bakanlı-ı temsilcileri, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü 
ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
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4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ııcü maddesine 
7332 sayılı Kanun ile (E) fıkrası eklenmiş ve buna göre her sene Sosyal Sigortalar tara

fından, bir sene evvelki tüm gelirlerinin yüzde yarımı nispetinde ayrılacak tahsisatın Ku
rum gelirlerine ithali öngörülmüştür. 

Teklif; Sosyal Sigortalar Kurumunu her yıl, bir sene evvelki tüm gelirlerinin yüzde ya
rım nispetindeki meblâğı İş ve İşçi Bulma Kurumu gelirlerine ithal etmek yükümlülüğü al
tına sokan 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

Kurum hizmet ademi merkeziyetine dayanan bütün âmme müesseselerinde olduğu gibi, 
Bütçe ve Devlet muhasebe usulüne ayrıcalık teşkil eden teşkilât olarak kurulmuştur. Bütçe
mizde genellik ve ademi tahsis kaidesi vardır. Kamu kurumları müstakil birer varlık ik-
tisabederek bir patrimuana sahibolmalı ve böylece kendisine verilen kamu görevini, hizme
tin icaplarına ve kendi bünyesine uygun bir biçimde görebilmek olanağını kazanmış olmalı
dır. Bu kurumların kendilerine mahsus gelirlerinin olması ve gelirleri ile kendilerine veri
len görevlerin görülmesi, belirli gelirlerin belirli hizmetlere ayrılması sonucunu getirir ki bu 
da Bütçemizdeki genellik ve ademi tahsis kaidelerine uymamaktadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu hukukî yapısı itibariyle malî varlığını belirli bir amaca yönel
ten tüzel kişidir. Öngörülen kamu görevinin görülmesi için kendisine bütçeden yardım olarak 
ayrılan bir ödenek ile diğer gelirlerden oluşan bir malî varlığı olup bütçe muhtariyeti vardır. 

Kurum genel bütçeden ayrı sosyal bir bütçeye sahiptir. Kamu hukuku tüzel ki
şilerde olduğu ' gibi, kamu hizmeti görmesi nedeniyle Kurumu Bütçeden, yar
dım yapılması esası kabul edilmiştir. Bunun neticesi olarak da Kurum gelirlerinin tamamının 
Devletçe karşılanması söz konusu olmamaktadır. 

Anayasamızda kalkınmanın planlı bir şekilde yürütülmesi öngörülmüş, tüm ekonomik ve 
sosyal faaliyetlerin bir plan çerçevesi içinde gerçekleştirilmesi kamu hayatımızın vazgeçilmez 
bir unsuru olarak belirtilmiştir. Beş Yıllık Planla kapsamına aldıkları beş yılın kaynak ve har
camalarını, ayrıntılı bir şekilde planda öngörülen amaçlara uygun olarak dağıtmış olma
ları nedeniyle söz konusu kanun teklifinde yer alan görüşün yasalaşması, plan bütünlüğünü 
zedeleyici niteliktedir. Bu bütünlüğün, kendi aralarında ilişkisi olmayan tek tek kanun tek
lifleriyle bozulması, hedeflerin gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürecek mahiyet arz etmek
tedir. 

Bilindiği gibi İş ve İşçi Bulma kurumlarının idarî ve malî özerklikle idare edildiği ülke
lerde bu kamu hizmetinin finansmanı; işveren, işçi ve kamu kuruluşlarından oluşan üçlü 
bir çözüm tarzı ile gerçekleştirilmektedir. 

Dünyadaki son eğilimler İş vo İşçi Bulma kurumlarının eğitim hizmetlerinden bağımsız ça
lışanların da yararlanması dolayısiyle (İşçi iken bağımsız iş sahibi haline gelmiş veya iş sa
hibi iken eğitimden yararlanmış olması) bu finansmana dördüncü bir ortak bulmaya yönel
mektedir. Bu kurumların finansmanının doğrudan doğruya Hazineden yapıldığı pek az sayı
daki ülkelerde, kurumların malî ve idarî özerkliği söz konusu olmayıp, hizmetler doğrudan 
doğruya Çalışma Bakanlığı bünyesi içinde yerine getirilmektedir. 

Ayrıca; işsiz kimselere iş bulunması belediyelerin görevlerinden olması ve gördüğü hiz
metle ilişkisi olan kuruluşlardan yardım yapılması gereğinden haraketle Kuruma ayrıca 
belediyeler ve il özel idareleri gelirlerinden her yıl ödenek ayrılması öngörülmüş, Kurumun 
anagelir kaynağım teşkil eden belediye ve iş özel idare ödenekleri, zamanla imkânsızlıklar 
nedeniyle Kurumu personel aylıklarını ödeyemeyecek duruma getirmiştir. Bunun sonucu ola
rak da 1965 yılında 655 sayılı Kanunla belediye ve il özel idarelerinin Kuruma pay vermeleri
ne dair hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer taraften kuram faaliyetlerini ve 'bunlarla ilgili diğer görevleri yerine getirirken •diğ-etr iku-
: uluslarla özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ile mevcut bağıntısından dolayı, gelişen ve ekonomik 
koşullara ayak uydurabilmesi, teşkilâtını genişle ̂ bilmesi, hizmetleri daha yaygım bir alanı kapsa-
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ması ve mali bakımdan takviye edilmesi (gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Kurumunum tüm gelirle
rimden yüzıde yarımını 7332 sayılı yatsa ile İş ve işçi Bulama Kurumuna vermesi kabul edilmiştir. 

Hazineden verilecek az bir ödenekle ikuruma kanunlarla verilen, memleketimizin katıldığı mil
letlerarası sözleşmelerde öngörülen görevlerin gereekleştirnmesini sağlayamayacağı da »açıktır. Bu
mun yanı sıra genel bütçemiz ülkemizin malî durumunu karşılar durumda olmakla beraber 1959 
yılından bu yairııa Sosyal Sigortalar Kurumundan sağlanan 81 milyon liralık bir meblâğ bugünkü 
bütçemiz için küçümsenemeyecek bir miktar olduğm da vakıadır. 

Yine kurumun faaliyetlerinden olaaı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile mevcut bağıntısı nedeniy
le işyerlerinde çalışan çeşitli meslek kollarına ımıensup işçiler, Kurum tarafından 'meslek kurs
larına tabi tutularak kalifiye hale -getirilmekte, böylece iş kazası, (meslek hastalığı ve maluliyet 
gibi çeşitli sigorta risklerini azaltılmasııma katkıda bulunmakta ve Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bu amaca dönük giderlerinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Kurum tarafından kalifiye ve ye
tişmiş işçi durarnuma getirilen işçilerin ücretleri yükselmekte ve bunun sonucu olarak Sosyal 
Sigorta Kurumunun her sigorta 'kolu için .tahsil ettiği primlerim iartimasını da sağlanmaktadır. 

Kaldı ki, günümüzün sosyal güvenlik ve Sosyal Sigorta anlayışı risklerim telâfisi ilkesine de
ğil önlenmesi, prensibine dayanmaktadır. Bu bakım dam yukarda değinildiği gibi, Kurum vasıtası 
ile sigortalı sayısının da artmasına yardım etmektir. Genel bütçeımizin, Kurumun parasal durumu
nu karşılama gücünde olabileceği düşünülse ıdahi Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından verilen 
yüzde yarımların devam etmesi ile Kurum hizmetlerinim daha etkili ve yaygın olması ile iş ve işçi 
ile ilgili 'reformların sağlanabilmesi bakımından yararlı olacağı gibi en önemli işsizlik ve imsaııgü-
cfünüin pıx>gratmlaınmıasa saranları kom/usmınd'aın daha çalrşmıal'ar yapabilmesi için İde yararlı görülmekte
dir. 

Teklif gerekçesinde ileri sürülen Anayasamızın 42 nesi maddesi, 931 sayılı İş Kanunu ile 88 sa
yılı Millletlerarası Sözleşmleye atıf yapılmaktadır. İleri sürülen görüşler yanlış bir yorum tarzı
nı yansıtmakta, olup, gerek iş Kanununda gerek yasama, organlarınca kabul edilmiş olan 88 sa
yılı Milletlerarası Sözleşmede iş ve işçi bulma faaliyetlerinin parasız yapılması gereken bir kamu 
hizmeti olduğu görüşü, evvelce bu işi para ile yapan ve işçileri istismar eden özel aracılara karşı 
bir tedbir olarak öngörülmüştür Buna göre iş ve işçi bulma bir kamu görevidir ve karşılığında 
kendisine iş sağlanan işçiden bir maddî karşılık istenemez. Bu nedenledirki özel aracılık yasak
lanmıştır. Ancak bu da kamu hizmeti gören bir kurumun fimansmansız bırakılması şeklinde yo
rumlanmaması gerekir. 

Kaldı ki, modern maliyet teorisi, vergilemede ve vergilemeye (aynı anlamda, kabul edilen ve 
bu yüzden de Batı maliye literatüründe «parafiscalite» (Yergi benzeri) denilen sosyal güvenlik 
ödemelerinde tiki anamaliye teorisinden kaynak silmiştir. Bunlardan biri vatandaşların kamu hiz
metlerinin finansmanlarına «İktidar teorisine gö.'c» (Malî güç) katılmalarıdır. Modern vergilen
dirmenin temelini bu ilke teşkil eder. İkinci teori ise vergilendirmenin ve kamu hizmetlerine kat
manın «fayda teorisine» (Hizmet maliyeti teorisi) dayanmaktadır. Bu konuda temel ölçü kamu 
hizmeti ile, bu hizmetten yararlananlar arasınla ilişki kurulabilmesi olanağıdır. Bu ilişkinin 
kurulabildiği vergilendirme ipleri hizmetten faydalanan kamu hizmetinin maliyetini ödetmek 
şeklilnde olmaktadır. Kuramıuı yerine getirmekle görevlendirildiği kamu hizmeti doğrudan doğ
ruya işçi ve işveren kesimini ilgilendirmektedir. Bu itibarla yararlanılan bu kamu hizmetinin ma
liyetini, bu kesim üzerine yansıtmaktan daha talmî bir sonuç olamaz, iş ve İşçi Bulma kurumları
na malî ve idarî özerklik verilen bütün ülkelerde de aynı çözüm yolu tutulmuştur. 

Kanun teklifinin gerekçesinde önerilen görüj, işçi kesimimin bir bölümünü büyük bir işsiz 
kitlesi karşısında ayrıcalıklı bir duruma getirmektedir. Bu görüş tarzı kabul edilecek olursa 
kuram işe yerleştirdikleri ile meşgul olup, büyük bir işsilz kitlesiyle ilgilenmeyecek demektir. 

Bıı görüş ise işçi kitlesinin organik dayanışmasını ortadan kaldırmakta ve işsiz kesimi sosyal 
himayeden mahram bırakılmaktadır. Bugün için Devlet Planlama Teşkilâtımın ve Başbakanlık 
Devlet istatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2 milyona yakın bir işsiz kitlesi ile 
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Kâtip 
Kayseri 

S. Turan 
Üye 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Üye 
İstanbul 

R. Öztürkçine 

.karşı karşıya olan yurdumuzda, İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevlerinin henüz ulaşamadığı kır
sal sahalara götürülmesi gerekirken, Kurumu bugün çok kıt malî olanaklardan dahi yoksulu bırak
mayı hedef tutan teklifi yukarda açıkladığımız sebeplerden dolayı kabule şayaaı görmeyerek mad-
d'elere geçilmıeısini ittifakla reddetmiştir. 

Havalesi 'gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa say-
gıyle sunulur. 

Başkan; .Sözcü 
Burdur İzmir 

F. Kınaytürk M. Bozoldar 
Üye Üye 

İstanbul Samsun 
M. Aksoley R. Isıtan 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 13 . 7 . 1972 

Esas No. : 2/23 
Karar No. : 62 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 6 . 1972 tarihli 116 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi, komisyonumuzun 11 Temmuz 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde Çalışma Ba
kanı Sayın Ali Rıza Uzuner. İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü ve ilgili bakanlıklar temsilci
leri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif; 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 
ncü maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunu, her yıl, bir yıl evvelki 
bilûmum gelirlerinin yüzde yarımı nispetinde bir meblağı İş ve İşçi Bulma Kurumu gelirlerine it
hal etmek yükümlülüğü altına sokan 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasını öngörmek
tedir. 

4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 7332 sayılı Kanun ile (E) fıkrası eklenilmiş ve buna 
göre her sene Sosyal İSigortalar Kurumu (İşçi Sigortaları) bir sene evvelki bilûmum gelirlerinin 
yüzde yarımı nispetinde bir payı İş ve İşçi Bulma Kurumu gelirlerine ithal yükümlülüğü altına so
kulmuştur. 

Teklif sahipleri : 
a) Anayasamızın 42 ııci maddesinde Devletin çalışanları koruyacağı, çalışmayı destekliyeceği 

ve işsizliği önleyici tedbirler alacağının açıkça tasrih edildiği; bunun aynı zamanda sosyal devlet, 
Anayasamızın genel esprisine uygunluğun ifadesi olduğu, bu nedenle Devletin aslî görevlerin
den olan iş ve işçi bulma faaliyetlerinin yapılması için gerekli masraflara Sosyal Sigortalar yoluy-
le de olsa cebri olarak işçileri iştirak ettirmenin hiçbir hukukî ve sosyal sebebi olmadığı; 

b) Anayasamızda Devlet karşısında kişilere her türlü tasarruflardan masum kalması için mut
lak haklar tanındığı ve bu sebeple Devletin aslî görevlerinden olan ve masraflarını karşılaması 
zorunlu bulunan iş ve işçi bulma hizmetlerinde 7332 sayılı Kanun ile aksine hüküm getirilmesi
nin Anayasaya aykırı bulunduğu; 

Noktalarından hareketli devletin aslî görevini yerine getirmek ve bir sosyal güvenlik müessese
sinin istikbalini tehlikeye sokacak tasarruflara mani olmak amacıyle 7332 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması gereğini belirtmektedirler. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 124) 
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Komisyonumuzda yapılan müzakereler sırasında sercl edilen bu iddia ve gerekçelerin gerçeklik 
payları ve günümüz şartları içinde geçerlik durumları incelenmiş ve tartışılmıştır : 

Bilindiği gibi İş ve İşçi Bulma Kurumu genel bütçeden ayrı sosyal bir bütçeye sahiptir. I\Ialî 
yönden muhtar bir kuruluştur. Kurum gelirlerinin tamamen bütçeden karşılanması ise malî muh
tariyetle bağdaştırılamamıştır. Bu nedenle zaman zaman çıkarılan kanunlarla kurumun giderleri
ni finanse edecek çeşitli tedbirler düşünülmüştür. Nitekim, gelişen sosyal ve ekonomik koşullar 
karşısında görevlerini memleket ölçüsünde ve tam olarak yerine getirebilmek için teşkilâtını her 
gün genişletmek ve malî bakımdan takviye edilmek ihtiyacı zorunluluğu gözönünde tutularak 
Parlamento tarafından kabule şayan görülen gerekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirlerin
den İş ve İşçi Bulma Kurumuna pay ayrılması kanunla kabul edilmiştir. 

Gerçekten İş ve İşçi Bulma Kurumunun faaliyetleri geniş bir kitleyi ilgilendirmekte olup çeşit
lidir. Bir taraftan büyük bir işsiz vatandaş camiasını işe kavuşturma gibi aracı rolü yanında, di
ğer taraftan kalifiye işçi yetiştirmek gibi yararlı hizmetleri yer almaktadır. 

Öte yandan modern maliye teorilerinde de 73-32 sayılı Kanunun mesnedini bulmak mümkündür. 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun yerine getirilmekle görevlendirildiği kamu hizmeti, doğrudan doğru
ya işçi ve işveren kesimini ilgilendirmektedir. Bu itibarla yararlanılan bu kamu hizmetinin maliye
tini cüzî miktarda da olsa bu kesim üzerine yansıtmaktan daha tabiî bir sonuç olamaz. 

Bizzat 'Sayın Çalışma Bakanının ifade ve beyanlarından da anlaşılacağı veçhile, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna tahmil edilen bu yük aslında kurum gelirleri muvacehesinde sanıldığı kadar büyük 
bir meblağ teşkil etmez. Ayrıca Kurumun bugün içine düştüğü ve önümüzdeki yıllarda artacağı 
tahmin edilen krizden kurtarılması da esasa geniş ölçüde tesir etmeyecek böyle münferit ve pera
kende kanun teklifleriyle mümkün görülememektedir. Daha ciddî, şümullü ve âcil tedbirlerin alın
ması zarureti ortadadır. Sosyal Sigortalar Kurumunun maksat ve gayesine uygun bir finansman 
imkâna kavuşturulması, problemin toptan ve kesin bir hal tarzına bağlanması ve bunun sürekli 
olarak korunması ve geliştirilmesi zaruridir. Nitekim bu konuda derin ve geniş araştırma ve in
celemeler yapıldığı, bununla ilgili kanun tasarısının hazırlanacağı ve Meclislere intikal ettirileceği 
bizzat Bakan tarafından Komisyonumuzda etraflı bir şekilde açıklanmış bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle; İş ve İşçi Bulma Kurumunun gerek yerine getirmekle görevli bulunduğu işle
rin gelişmesi nedeniyle gelir kaynaklarının yetersiz hale gelmesi, gerekse bu hizmetler sonucunda 
Sosyal Sigortalar Kurumu lehine sağlanan menfaatler dikkate alınarak, bu ödeneğin ayrılması zo
runlu görülmüş ve kanun teklifinin tümü komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Uşak Gaziantep Afyon K. Ankara 

.]/. F. Atayurt S. Tanyeri M. K. Karaağachoğhı İ. Yetiş 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara Edirne Kocaeli Kütahya 
T. Kök er M. X. Ergeneli L. Tokoğlu 1. E. Erdinç 

Ordu Tabiî Üye Trabzon Urfa 
B. S. Bay hal. K. Karavelioğlu A. Ş. Ağanoğhı İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 

Üye Üye Üye 
Münhal Münhal Münhal 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki 4837 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesine (E) fıkrasının eklenmesine dair 7332 sayılı Kanun hükümleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanım hükümleri 1 . 3 . 1973 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 124) 



Toplantı : 11 I t\ m 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayrsı ı I 2 9 

«XXXVII Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaa
deye Mazhar Millet Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/96; 
C, Senatosu : 1 91) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 676) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 , 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 475 

CUMHURİYET .SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Müsaadeye 
Mazhar Millet Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylan
ması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Nurettin Ok 

Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasan 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş cc Genel Kuru
lun 19, 20, 21 . 6 . 1972 tarihli 108, 109 ve 110 ncu Birleşimlerinde ivedilik ve öncelikle görüşü
lerek kabul edilmiştir, (Millet Meclisi S. Sayısı : 676) 

Malî ve iktisadî isler Komisyonu raporu 

C' u mh u riy e t S e no. tos u 
Medî ve İktisadî îşler Komisyonu 28 . 6 . 1972 

Esas No. : 1/91 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

•Millet Meclisinin 12 . 6 . 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, «XXXVII sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Müsaadeye 
Mazhar Millet Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onay
lanması hakkında kanun tasarısı; 27 . 6 . 1972 günü Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Dışişleri, Ticaret, Gümrük ve Tekel bakanlıklarının temsilcilerinden gerekli izahları dinlendi. 
Tasarının tümü kabul olunarak maddelere geçildi. 1 nci made aynen tasvibolundu. 



Kâtip 
Konya 

M. Varışlı 

İzmir 
/;. ih i a-

İzmir 
T. Çağatay 31. 

Amasya 
M. Zeren 

•Siirt 
A. Kavah 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsıjytralc 
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Ancak maddede; tasvibi istenen 3 . 2 . 1968 gün ve 6/9499 sayılı Kararnameye ek 2 sayılı 
fetvelm son sütunundaki tarihin 1972 olacağı ve bunun bir maddî hata olduğu Bakanlık yetkili-
Bİnce işaret edilmesi nedeniyle bunun maddî hata olarak kabul ve tashihi ve cetvelin böylece tas-
hihen basılması uygun bulundu. 

2 ve o ncü meriyet maddeleri aynen kabul olundu. 

Havalesi gereğince Bütçe Plan Komisyonuna tevdi olunmak üzere, öncelik ve ivedilikle görü-
Milmesi, 'Millet Meclisine sunulan gerekçesi de eklenmesi temennisiyle Yüksek Başkanlığa su
nulması kararlaştırıldı. 

Başkam .Sözcü 
Tankı ıı Muş 

(i. Titrek f. Biıujöl 

Balıkesir Giresun 
M. (HUir S. Orhon 

Konya İçel 
F. Özlem L. Bilgen 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Ne nüfusu 
Dışişleri, Turizm ve 7 . 7 . 1072 
Tanıtma Komisyonu 

Esas NÜ. : 1/91 
Karar Su. : •>' 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli .1 İt) ncu Birleşiminde nedîlik ve öncelikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen «XXXVII sayılı Türkiye Gumlıuriyeti Listesi - 'En Ziyade Müsaadeye Maz-
lıar Millet Tarifesi» niıı yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararırım onayjanıııa-
sı hakkımla kanun tasarısı, komisyonumuzun 4 Temmuz 1972 tarihli toplantısında ilgili bakanlık 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı, amacı üye ülkeler arasında ticaretin gelişmesini sağlamak ve bu gelişmeyi önleyen ve 
ıreeiktiren her türlü engeli ortadan kaldırmak olan Gümrük tarifeleri ve ticaret Genel Anlaşıııa-
•mıın tespit ettiği bu hedefe varmak gayesiyle 4 Mayıs 1964 - ol) Nisan 1967 talihleri arasında ce
reyan eden ve Kennedy lioımd adı verilen Ticaret Müzakereleri Konferansına katılmış bulunan 
Türkiye'nin taıife hadlerinde indirim yapmayı kabul ettiği XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) ııin yürürlüğe konulmasına dair, 3.2.1968 
tarih ve 6/9499 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının. 244 sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye 
Büyük 'Millet Meclisi tarafından onaylanmasını öngörmektedir. 

Yukarda özetle belirtilen hususları kapsayan kanun tasarısı komisyonumuzca uygun mütalâ>a 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

Tasarının Genci Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle havalesi gereğince Büt-
•e ve Plan 'Komisyonuna tevdi buyrıılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

[Başkan Başkanvekili Bu kanunda sözcü Sözcü 
ÎBıırsa Ankara Manisa istanbul 

İ. 'S. Gağiayaııgil II. O. Bekata O. Karaosmemoğlu E. Adalı 
Toplantıda bulıuıanmdı. Toplantıda bulunamadı. 
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Niğde Sanısını Ankauı Trabzon 
II. A. Göktürk F. Tfvetoyla Al. VuraL it. Zaloğlıı 

Toplantıda bıılrna1-...•...: U. Toplan! ula buluna:n/: lı. 
O i resim Bursa. Konya, Tabii Üye 

/. Topal oğla S. Vreıl S. Cumralı .1. Yıl (I iz 
'Toplantıda bulunamadı. 

Cunıhuılıaşkanınca S. l"". Tekirdağ- Takiî Üye 
S. H. Ürgüplü C Tarlan E. Acuncr 

Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
damlıuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 13 . 7 . 1972 
Esas Xo. : 1/91 
Karar Xn. : 61 

Yüksek Başkanlığa 
Al illet Meclisinin 2.1. . G . 1072 tarihli 11.0 ucu Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 'açık 

oyla kabul edilen, «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti listesi - En Ziyade Müsaadeye Alazhar 
A [ille t. Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasınla dair -elan. Bakanlar Kurulu 'Kararının onaylanması 
İvakkiiiıda kanun tasarısı, Komisyonumuzun 1 1. Temmuz 1972 tarihli 30 nen Birleşiminde ilgili A [inliye. 
Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları kaide tetkik ve müza
kere olundu. 

Tasarı, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması çerçevesinde, GATT. Üyesi devletler 
arasında mevcut ticareti geliştirmek üzer'e 196-t - 19(İ7 tarihleri arasında cereyanı eden ve Konnedy 
Round adı. •verilen Ticaret Alüzakereleri Konferansımı katılmış bulunan. Türkiye'nin tarife hadlerin
de indirim yapmayı kabul ettiği 23 maddeden ibaret XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti listesi 
(En. Ziyade Alüsaadeye Alazhar Alillet Tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına dair 3 . 2 . 19G8 tarih 
ve G/9499 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 244. sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük 
Alillet AKclisi tarafından onaylanmasını öngörmektedir. 

Yukarda 'özetle belirtilen, hususları, ihtiva ode\\ kanun tasarısı Komisyonumuzca mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

Alillet Aieelisi metni aynen kabul edilımiştir. 
Kennedy "Round konferansında gelişmekte olan ülkeler safında yer alan. ülkemizin, ticareti 

bakımından önem ifade eden tasarının, kanunlaşmasının şimdiye kadar geciktiği dikkate alınarak 
biran. evvel, kanunlaşmasında favd'a mütalâa edilmiş ve bundan böyle bu gibi is ve işlemlerin, ge
ciktiril medeti sonuçlandırılmasının temennisi tavsiyeye şayan görülmüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Vüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ankara 
İ. Yetiş 

Toplantıda, bıiılunaınıadı 
Kütahya 

/. E. E reline 
Crfa. 

/. E. Karakapıeı 
Toplantıda. bulunamadı 

Başkan. 
Uşak 

M. F. A la yurt 

Ankara 
Y. Killer 

Ordu 
B. S. BaylM 

Üye 
Alünlıal. 

Başkan vekili 
Gaziantep 
S. Tanı/eri 

Edime 
M. A. Eryıneli 

Tabiî l"'ye 
K. Karavelioğla 

Üye 
ARinlhail. 

.1/. 

Sözcü 
Afyon İv. 

K. Karaağarhoğla 

•Kocaeli 
L. T ol; oğlu 

Trabzon. 
A. N. Ağanoğlu 

İJye 
Münhal 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Liste
si - En Ziyade Müsadeye Mazhar Millet Tari
fesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde Ce
nevre'de, Türkiye'nin katıldığı 1964 - 1967 Ti
caret Konferansı sonunda Âkit Taraflarca yapı
lan tarife indirimlerini tespit eden ve 25 . 9 . 1967 
tarih ve 6/8905 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesi ile Türkiye tarafından onaylanan «Genel 
Anlaşmaya ek 1967 Cenevre Protokolü» ne bağlı, 
23 maddeden ibaret «XXXVII sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Müsaadeye Maz
har Millet Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına 
dair olan 3 . 2 . 1968 tarih ve 6/9499 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe pir er. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

MALÎ VE İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Liste
si - En Ziyade Müsadeye Mazhar Millet Tari
fesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metne bağlı cetveller 

(1 SAYILI CETVEL) 

Millet Meclisi metnine bağlı (1 sayılı cetvel) 
aynen kabul edilmiştir. 

(2 SAYILI CETVEL) 

Millet Meclisi metnine bağlı ("2 sayılı cetvel) 
aynen kaim! edilmiştir. 

LİSTE XXXVII - TÜRKİYE 
Millet Meclisi metnine bağlı liste aynen ka

bul edilmiştir. 

C u m h ur i v et S en a t o su .s. S a vı sı 125 
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DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Liste
si - En Ziyade Müsadeye Mazhar Millet Tari
fesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Liste
si - En Ziyade Müsadeye Mazhar Millet Tari
fesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ııcü 
maddesi avnen kaimi edilmiştir. 

Cvüuhui'ivet Souat'-nı S Kav is i 125) 



Müh t M celisi n i ii kab<ıl cilifıi y,u'hsc haıjh celaller 
K a r a r Sayısı : 6/9499 
2.") . 9 . 19G7 ta ılı ı. ve u/8905 sayılı K a r a r n a m e ile onaylanmış bulunan (Jümrük Ta il fol o il. ve Ti

caret Oenol Anlaşması (GATT) na ekli J9G7 (/enev e Pı -otokolüne ilişik XXNYTT sayılı «Türkiye 
Cumhuriyet i Listesi ( Ln Ziyade Müsaadeye Ma/İMI- Millet TaıiiVsi)» nin ekli 1 sayılı cetvelde 
yer alan 11 maddesinin, 'hizalarında, güsterile ı tavizli v< \ gi hadlerinin 1 Ocak 1908 ta l ih in
den başlamak üzere defaten, geriye kalan .12 maddesinin tavizli vergi hadlerinin. İM- .1/5 inin 
1 Ocak 19G8 tar ihinden. 4 5 inin dör t eşit taksit1.o ve 1969. 1970, 1971 ve 1972 yıl larının yine 
1 Ocak tar ih ler inden i t ibaren geeeili olmak üzere, ekli 2 say ıh cetvelde hizalarında yer alan nispet
lerde tedricen, 

Yürür lüğe 'konulması; ilgili Bakanlıklar ın uygun mütalaalarına, dayanan Maliye Bakanl ığının 
12, . 1 . 19G8 ta r ih ve 593494 - 57 26. I) sayılı ya asi üzerine 244 sayılı Kanunun 7 nei maddesi ge
reğince Bakanlar Kurulunca 2, . 2 . 1968 tarihin de karar laş t ı r ı lmış t ı r . 

(1) SAYILI CETVEL 

1 Ocak 1968 tar ihinden i t ibaren Defalerı Yürür lüğe konulacak olan indirimli maddeler listesi 

Tarife Xo. İndirimli Yergi ni-nv.'l'", ı r : • Tarife Xo. İndirimli Yergi nispeti ( r:< ) 

Y 01.05 
Y 01.06/b 
Y 04,05 
Y 13.02/b 

= 28.32/a 
28.4ü h 

15 
15 
15 
25 
25 

29.01/!? 
29.22 a 

Y 65.06 
68.02 

Y 84.30 

18 
75 
60 
24 

(2) SAYILI CETVEL 

1 Ocak 1968 tarihinden it ibaren tedricen yürür lüğe konularak d a n indirimii maddeler !ist<-si 

1968'de ııygn- 190911a uygu- 1970le nygu- 197HU' uygu- !972'de uygu
lanacak tavizli lanacak tavizli ianaeak tavizli ianaeak taviz/ü İanaeak son ta-

vergi ha/İdi vergi haddi vergi haddi vergi haddi vlzli vergi haddi 
Tarife No. c'c (c '"t 'Y '".r 

Y i: 

Y 
Y 

A''" 
1 

Y 

28.21 
28.23 
28.43 e 
28.56/a 
29.01 a 

73.16 
s i ,12 
85.05 

Y 90.1" 

90 
24 
46 
47 

3S 
13.8 
24 
28.8 
3:!. 6 
48 
33.6 

44 

2,! i 

46 

26. !• 
30.8 
14 
30.8 

00 

4/2 
il 
'5.2 
»9.1 
12 
.'9.4-

30 

30 

20 

28 
10 
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V 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 

ırifc Xo 

01.05 
01.0(} 

04.05 
1:5.02 

.13.03 
28.21 
28.2:J 
28.:i2 

28.40 

28.43 

28.5Ü 
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Liste XXXVII - Türkiye 

KESİM I 

En (;ok kavı rıhın millet tarifesi 

Esvanm cinsi 

Esas Tavizli 
vergi haddi vergi haddi 

50 
00 
25 
50 
50 

25 
50 
20 
30 
25 

Damızlık kümes hayvanları 30 i~) 
Canlı sair hayvanlar : 
b) Damızlık hayvanlar 30 .15 
Damızlık yumurtalar. 30 \7> 
(iuıııehlka (Beyazlatılmış olsun olmasın;) ; tabiî zamklar, ta
biî reçinelıi zamklar, tabiî reçineler ve tabiî peleşenkler : 
b) Tababette kullanılanlar. 
rtâç sanayiinde kullanılan nebatî u ;are ve hulâsalar. 
'Krom oksitleri ve hidroksitleri. 
Kodeks evsafında olanlar. 
Kloratlar ve perkloratlar : 
a). Amonyum perklorat. 
.Fos fit ler, hipofosfitler ve fosfatlar. 
b) Potasyum. 30 17> 
iSiyanürler ve kompleks siyanürler. 
c) Potasyum siyanürleri. 50 35 
Karbürler (Silisyum karbür, bor karbür ve madenî karbür
ler v.s.) : 
a) Silisyum karbür ( karborandum). 25 15 

20.01 llidrokarbürk'r : 
a) Dilenil, difenilmelan. 
b) ıTerpenler. 

29.22 Amin fonksiyonlu bileşikler : 
a) Difenila min 

Y b) D re t il en dianıin ve benzerleri. 
Y 05.06 Madenci baslığı. 

08.02 Yontulmaya ve inşaata elverişli, işlenmiş taşlar ve ima imli
leri (68.01 pozisyonu ile 69 ucu fasılda yer alanlar haııic) ; 
mozaik inin kül) şeklinde taşlar. '25 20 

Y 73.16 Raylar. 
Y 84.36 ;Saw - gin cırcır makinaiları. 30 24 

84.42 Deri ve köselenin hazırlanmasına ve işlenmesine, ayakkabı 
ve deriden veya (köseleden diğer eşya imaline mahsus ma
lana ve cihazlar (84.41 pozisyonundaki dikiş makinaları 
hariç). 30 24 

85.05 El ile kullanılmaya mahsus elektro mekanik aletler ve nıa-
kinalı aletler (motor takılmış.) 35 28 

87.12 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan nakil vası
talarının aksam, pare a ve teferruatı. 50 40 

Y 90.17 Elektrikli tıbbî cihazlar ve -göz testine mahsus cihazlar. 35 28 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 125) 
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9 
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KISIM İL 

Tercihli tarife yok. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun kabul ettiği metne hağh cetveller 

(1 SAYILI CETVEL) 

Millet Licelisi metnine bağlı 1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir, 

(2 SAYILI CETVEL) 

Millet Meclisi metnine bağlı 2 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

LİSTE XXXVII - TÜRKİYE 

Millet Meclisi metnine bağlı liste aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisi/onunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

(1 SAYILI CETVEL) 

Millet 3Ieeli«i metnine bağlı 1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(2 SAYILI CETVEL) 

Millet Meclisi metnine bağlı 2 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

LİSTE XXXVII - TÜRKİYE 

Millet Meclisi metnine bağlı liste aynen kabul edilmiştir. 

Cıımlıuriyot Senatosu (S. Sayısj : 125) 



Toplantı: 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 131 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Malî ve İktisadî İsler, İçişleri, Tarım ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko

misyon raporu (M. Meclisi : 1/609; C. Senatosu : 1/104) 

(Not : Millet Meclisi 'S. ISayısı : 5İ3) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5256 

17 . 7 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 7 . 1972 tarihli 128 ncl Birleşiminde ivedilikle ve öncelikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 7 . 2 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 26, 27, 29. 6; 3, 7, 10, 11, 13, 14, 17 . 7 . 1972 tarihli 113, 114, 116, 118, 122, 123, 124, 126, 
127 ve 128 nci birleşimlerinde ivedilikle ve öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 513) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No: 1/104 
Karar 'No: 2 

Geçici Komisyon Raporu 

18.7 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 Temimiz 1972 tarihli 128 nci Birleşiminde ivedilik ve ö.nçedikle görüşülerek 
işarî oyla .kabul ©dilen, Toprak ve Tarım Reformu ön1tedbirler kanunu tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 17 Temmuz 1972 tarihli ve 5256 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Cumhuriyet' Senatosunun 17 Temmuz 1972 tarihli 77 nci Birleşiminde Anayasa ve Ada
let, Malî ve-iktisadî İşler, İçişleri, Tanım ve Bütçe ve Plan komisyonlarından üçer üyenin katılması 
suretiyle kurulması k-aıbul edilen Geçici Komisyonumuzun 18 ''Temmuz 1972 tarihli Birlaşiminde Dev
let Bakanı Prof. Dr. İlhan Öztrak ile ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 
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I - Tasan, - Toprak ve Tarım Reformu - nun gerçeikleştirilebiiliııesi icabeden, önhukukî düzen

lemelerin ve öntedbirlerin 'alınabilmesini öngörmektedir. 
Tasannm genel gerekçesinde de ifade edildiği üzere, memleketimiz nüfusunun büyük çoğunluğu

nun geçimi, toprağa bağlı olup, bu durum, insan ile toprak arasındaki iMçfldleri, sosyal ve ekonomik 
görüş ve mtiyaçların canlı tuttuğu bir konu haline gefciı»m%tir. Bu gerçek de, - Toprak Ekonomisi -
nin şartlanna uymayı ve yönelmeyi ieabettiraıektedi'i'. 

Bu yönelikte, tanmsal üretimi artırmak, toprak dağılımında memleket gerçeklerine uygun, âdil 
bir ölçü bulmak ve bu surette yurtta daha yüksek bir - yaşama seviyesi - temin edip, bunu - den
geli - bil' halde bulundurmak, kaçınılmaz bil* zorunluluk halini almıştır. 

İşte bu zoranluluk, - Toprak ve Taran Reformu - nun önemini artırmaktadır. 
Böyle bir teşebbüste, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmeyi, topraksız olan ya da 

yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanmasıyle ilgili tedbirleri öngören Anayasamızın 
37 nei maddesinin hükmü de yerine getirilmiş olacaktır. 

Anayasanın, toprağın verimli olarak işletilmesi, topraksız ya da yeter toprağı bulunmayan çift
çiye toprak sağlanması ile ilgili tedbirleri öngören 37 nci maddesi ile insan onuruna yaraşır bir ya
şama seviyesine kavuşturma amacına yönelik 41 nci maddesi doğrultusunda yapılabilecek - Top
rak ve Tanm Reformu - nun gerçekleştirilmesinde zorunlu mütalâa edilen, önhukukî düzenleme
lerin ve öntedbirlerin getirilebilmesini temin edici tasarı, bir Anayasa gereğinin gerçekleştirilebil
mesinin önemli bir müessesesi ve kalkınma çabalannuı önemli bir adımı mütalâa, edilmek suretiyle 
Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, fi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, elk madde, 23, geçici madde, 24 ve 25 nei maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

III - Tasarının, bir Anayasa gereğinin gerçekleştirilebilmesinin önemli bir müessesesi ve kalkın
ma çabalamun önemli bir adımı olduğunu gözeten Komisyonumuz Genel Kurulda öncelik ve ivedi-
likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altma almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkam 
Bursa 

§. Kayalar 

BİZ$ 
M. Agun 

Çlamlalkikjailıe 
Z. Termen 

Teifârdağ 
C. Tatriıain 

Toplantıda bulunamadı 

Edinne 
N. Ergeneli 

Sözcü 
Ağra 

S. Türkmen 

Giresun 
S. Orhon 

Bursa 
C. Ortaç 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Ankaıra 
Mujhai&fîıın 

Söz hakkım mahfuzdur 
T. Köker 

Kâtip 
Çanıafkikjaılie 
N. Altan 

AntaOyıa 
Söz haflrfkım. ırnflihruadur 

M. Piritti 

Cuannurîbaşfaaınmea S. Ü. 
T. SöSknen 

Topteınltıda (butaaımıaidı 

Tabiî Üye 
S. Küıçüfk 

Töpkntıdja bulunamadı 

Gadiiajnıtep 
Sıaöâh Tanyeri 

Başjkamlık Divanı seçJiımAne 
katıldı müzsafl̂ Tiefiierdle 

bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 131) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı 

I. BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖNTED3İRLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu kanun, toprak ve tarım reformunun gerçekleştirilmesi için gerekli öutedbir-
lere ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Bu kanun bakımından tarım arazisinin tanımı : 

MADDE 2. — Üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılabilen veya orman hariç doğru
dan doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle bitki veya hayvan üretimine elverişli olan veya ıslah 
(Amelioration) suretiyle üretime elverişli hale getirilen araziye, tarım arazisi denir. 

!Bu kanunda kullanılan arazi deyimi, birinci fıkrada tanımı yapılan tarım arazisi anlamını ifa
de eder. 

Bağ, bahçe ve benzerleri ile ilgili hükümler : 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bağ, zeytinlik, fındıklık, Antep fıstıMığı, 
çay plantasyonu ve benzerleri ile, meyva bahçeleri, kavaklık ve okaliptüslük olarak kullanılan ta
rım arazileri, (bu kanunda yer alan toprak ve tarım reformu öntedlbirleri ile ilgili maddeler hüküm
lerinden, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci maddeler hükümleri hariç) bu kanunun kapsamı dışındadır. 

Bir tarım arazisinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, Antep fıs
tıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile meyva bahçeleri, kavaklık ve okaliptüslük olup olmadığı 
bilim ve fen esaslarına göre Tarım Bakanlığınca tespit edilir. 

Toprak ve tarım reformu uygulamasını etkilemeyen tasarruflar : 

MADDE 4. — 20 . 7 . 1961 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar usul ve 
fünığ, üçüncü dereceye kadar nesepten ve ikinci dereceye kadar sebepten civar hısımları ile eş 
lehine yapılmış her çeşit devir ve temliklere konu teşkil eden tarım arazileri bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte kanunda öngörülen istisnai har.erden birisi söz konusu olmaksızın lehine devir 
ve temlik yapılmış olan kişiler tarafından Toprak ve Tarım Reformu Kanununda tespit edilecek 
esaslara göre işlenmiyor veya işletilmiyorsa, bu arazilerin tamamı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununda belli edilecek esaslara göre kamulaştmlır. 

Karı ve kocadan her ikisi sağ ve aralarındaki evlilik bağı da bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte devam etmekte ise, bunların her ikisi de bizzat tarım yapıyor görünseler dahi, bunlardan 
her ikisinin sahibi oldukları arazinin toplamı, kanunun tâyin ve tesbit edeceği sınırlar dâhilinde 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre yapılacak olan kamulaştırmanın kapsamı dışında ka
labilir. 

İstisnai haller : 

MADDE 5. — Tarım arazisi, aşağıda öngörülen hallerde bu kanunun 4 ncü maddesi hükmü
nün kapsamı dışında kalır : 

a) Miras yoluyla kanuni mirasçılara intikal etmiş olan kanuni miras payları. 

b) Cebrî icra yoluyla vukubulmuş olan el değiştirmeler. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 131) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toprak ve Tarım Reformu ontedbirler kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 131) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Devir ve temlik hakkının sınırlandırılması : 

MADDE 6. — Kanunî mirasçilık sebebiyle yapılan intikaller haricolmak üzere, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tarım arazisine ilişkin olarak, büyüklüğü otuz dönümü aşan müs
takil parçaların devir ve temliki toprak ve tanm reformunun uygulaması bakımından geçersiz 
sayılır. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra arazi satınalacak olan kişiler veya ka
nunî mirasçılan, arazinin bulunduğu bölgede toprak ve tarım reformunun uygulanmasına başlan
dığında söz konusu araziyi Toprak ve Tarım Reformu Kanununda tespit edilecek esaslara göre 
işliyor veya işletiyorsa ve sahibolduklan arazilerin tümü o bölgede arazi dağıtılacaklar için 
tespit edilecek norm miktarını geçmiyorsa, satınalmış oldukları arazi toprak reformu uygulamasın
da kamulaştırmaya tabi değildir. 

Yukardaki fıkra uyannca geçersiz sayılacak mülkiyet devirlerine ilişkin işlemler yapılırken, 
tapu sicil muhafızı veya memuru, «Mülkiyet intikalinin toprak ve tarım reformunun uygulanması 
açısından geçersiz sayılacağını» re'sen tapu siciline şerh etmekle yükümlüdür. 

İlgili bakanlık veya bakanlıklarca tarım dışı amaçlara tahsisi uygun görülen arazi hakkında, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığın olumlu görüşü alınmak 
kaydiyle, birinci ve ikinci fıkralar hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde hükmü, şüyuun giderilmesi satışlan ile 7 . 2 . 1972 tarihinden önce noterler veya 
tapu dairelerince düzenlenmiş olan bir resmî senede dayanan borçlar ile aynı tarihe kadar açılmış 
dâvalann sonuçlarına bağlı alacakların takibi dışındaki bütün cebrî satışlarda da uygulanır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer bankaların ikraz 
etmiş oldukları alacakların temini, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlere bu madde hükümleri uygu
lanmaz. 

İfraz -v,e taksim hakkının sınırlandırılması : 

MADDE 7. — 7 . 2 . 1972 tarihinden itibaren tarım arazisi üzerindeki ifraz ve aynen taksim 
işlemleri, toprak ve tanm reformunun uygulanması bakımından geçersiz sayılırlar. 

Yukardaki fıkra uyannca geçersiz sayılacak ifraz ve aynen taksimlere ilişkin işlemler yapı
lırken, tapu sicil muhafızı veya memuru, «mülkiyet intikalinin toprak ve tarım reformunun uygu
lanması açısından geçersiz sayılacağını» re'sen tapu siciline şerh etmekle yükümlüdür. 

İlgili bakanlık veya bakanlıklarca tarım dışı amaçlara tahsisi uygun görülen arazi hakkında, 
Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığın olumlu görüşü alınmak 
kaydı ile, birinci ve ikinci fıkralar hükümleri uygulanmaz. 

Tapuda kayıtlı olmıyan sahipli arazinin tümünün veya bölünen bir kısmının zilyedliğinin dev
rinde de 18 nci maddenin öngördüğü hallerin saklı tutulması bakımından birinci fıkra hükmü uy
gulanır. 

Devletçe dağıtılmış olan bâzı arazinin devir ve temlik edilmemesi ve arazi dağıtımının durdurul
ması : 

MADDE 8. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 4486 sayılı Teknik Ziraat ve 
Bahçıvanlık Okulları hakkındaki kanunlara dayanılarak dağıtılan tarım arazisi, Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun yürürlüğe gireceği tarihe kadar devir ve temlik edilemezler. 

4753 sayılı Kanun ile 28 . 2 . 1957 tarih ve 8751 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Nizamnamesi 
hükümleri gereğince çiftçilere yapılan toprak dağıtımı durdurulmuştur. 

Ancak, 18 No.lu dağıtım cetvellerine göre 24 . 5 . 1971 tarihinden önce ilgili valilikçe onay
lanmış dağıtım işleriyle, evvelce yapılmış dağıtımların Danıştay, mahkeme ve idari kararlar gere
ğince tashih ve ıslah işlemlerine devam olunur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 131) 
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(Geçici Koımfisyomın. kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 131) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yargı mercii ve usulü : 

MADDE 9. — Bu kanunun uygulanması sıralında doğacak anlaşmazlıklar adliye mahkemele
rinde ve basit yargılama usulü uygulanarak çözümlenir. 

Bildirim verme yükümü : 

MADDE 10. — Tarım arazilerinin mâlikleri veya mâlik sıfatiyle zilyedleri, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra Bakanlar Kurulu tarafından tespit ve ilân edilecek bölgelerde, Bakanlar 
Kurulu kararının Resmî Gazete ile ilân edildiği tarihten itibaren altı ay içinde, mâlik veya zil
yed oldukları araziler hakkında 11 nci maddede gösterilmiş olan yetkili mercilere bildirim ver
mekle yükümlüdürler. 

Bu bildirimde mâlik veya zilyedin ad ve soyadı, yaşı, medeni hali ile arazinin gerçek büyüklüğü, 
işletme ve kullanış şekli ve mülkiyet veya zilyedlik hakkı üzerinde bir ihtilaf bulunup bulunmadığı 
bildirilir. 

Bildirimler tapulu gayrirnenkullerde mâlik, tapusuz gayri menkullerde zilyed tarafından velayet 
veya vesayet altındaki kişilerde veli, vasi veya kayyım tarafından, müşterek veya iştirak halinde 
mülkiyette temsilci veya hissedarlardan her hangi birisi tarafından, tüzel kişilere ait arazilerde tü
zel kişiyi temsile yetkili olan Mşi tarafından düzenlenerek imza edilir. 

Bildirimlerin şekil ve muhtevasına ilişkin ayrıntılar ile bildirim verilmesi ve incelenmesi iş
lemlerinin nasıl yürütüleceği, çıkarılacak yönetmelikle tesbit edilecektir. Yönetmelik, bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde çıkarılır. 

Bildirimler hiçbir vergi ve hare ve resme tabi değildir. 

Bildirimlerin verileceği yetkili merciler : 

MADDE 11. — Arazinin sınırlan içinde bulunduğu köyde veya mahallede ikamet eden mâlik 
veya mâlik sıfatiyle zilyedler, düzenleyecekleri bildirimleri kanunî süresi içinde makbuz karşılığın
da o köyün veya mahallenin muhtarına verirler. Muhtarlar kendilerine verilmiş olan bildirimleri, 
bunların gerçeğe uygun olup olmadığının her bildirimin altına şerh vererek, çıkacak yönetmelikte 
tespit edilecek süre içinde mahallin en büyük mülkî âmirine bir tutanak karşılığında tevdi ederler. 

Birden ziyade köy, ilçe veya il sınırları içinde mülkiyet veya zilyedlikleri altında arazileri 
bulunan mâlik veya Zilyedler, düzenliyecekleri bildirimlerin tamamını kanuni süresi içinde söz 
konusu arazilerin en büyük kısmının bulunduğu ilçe veya ildeki en büyük mülki âmire makbuz 
karşılığında verirler. 

Mâlik veya zilyed oldukları arazinin bulunduğu mahalde ikamet etmiyenler, düzenliyecekleri 
•bildirimlere kanuni süresi içinde arazilerinin veya kanunî ikametgâhlarının bulunduğu yerin en bü
yük mülki âmirine makbuz karşılığında verirler. 

İkametgâhları yurt dışında bulunan mâlik ve zilyedler, düzenliyecekleri bildirimlerii kanuni 
süresi içinde, ikametgâhlarına en yakın olan Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına veya elçilikle
rin konsolosluk şubelerine makbuz karşılığında verirler. 

Süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmanın müeyyidesi: 

MADDE 12. — Bu kanunun 10 ncu maddesinde yazdı bildirimleri belli süre içerisinde 11 nci 
maddede gösterilen mercilere vermiyenler ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 15 pfünden 2 aya 
kadar hafif hapis veya 200 liradan 1 000 liraya.kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu suçlara ilişkin dâvalar, sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 131) 



— 9 — 

(Geçici Kamlisyonun, kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul .ettiği metin) 

Toprak ve Tarım Reformu örgütü : 

MAI>DE 13. — Bu kanunun uygulamasında görev almak ve Toprak ve Tarım Reformu ile il
gili çalışmaları yapmak ve sürdürmek üzere Başbakana veya Başbakanın görevlendireceği Bakan 
veyahut Bakanlığa bağlı bir Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kurulmuştur. 

Atama yetkisi ve sözleşme ile ccdıştınna : 

MADDE 14. — Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel sekreter ve danışman kadrolarına müşte
rek kararname ile, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler kadroları dışında kalan diğer kadrola
ra müsteşarlığın inhası ve Başbakanın veya görevlendireceği bakanın onayı ile; teknik hizmetler 
ve yardımcı hizmetler kadrolarına müsteşarlıkça atama yapılır. 

Müsteşarlık Devlet Memurları Kanununa göre sözleşmeli personel çalıştırmaya yetkilidir. Söz
leşmeli personel müsteşarın inhası ve Başbakan veya görevlendireceği bakanın onayı ile atanır. 

Başka kurumlar personelinin çalıştırılması : 

MADDE 15. — 1 -13 . 12 . 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde anılan kurum
larda istihdam edilen personel Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında geçici süreli olarak gö
rev alabilirler. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, 
kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. 

II - Greçici süreli görevlendirme ile başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki 
esaslar uygulanır : 

a) I noi bende göre görevlendirilen memur hem kendi sınıf ve mesleğinin ve bem de geçici 
süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

b) 'Genel ve katma bütçeli kurumlar dışında bir kurumdan geçici süreli olarak görevlendiri
len memurlar aylıklarını müsteşarlık bütçesinden alırlar ve geçici süreli görevlendirildükleri kad
ronun aylık ve diğer haklarından yararlanırlar. 

c) Crenel ve katma bütçeli kurumlar dışında bir kurumdan görevlendirileceklerin aylık, özlük 
ve sair haklarının net tutan aslî görevinde aldığından aşağı olamaz. 

d) Greçici görevlendirme, dairesinin muvafakati ile olur. 
e) G-eçici görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır. 
f) 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi ile eklenen ek 2 nci madde hükmü 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında geçici olarak istihdam edilecek personel hakkında uy
gulanmaz. 

îg) Müsteşarlıkta geçici görevde geçen süreler kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde kıy
metlendirilir. 

Ancak bu sürede tezkiye amirliği müsteşarlıktır. 

Öğretim üye ve yardımcılarının çalıştırılması : 

MADDE 16. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hizmetinden yararlanılacak üniver
site, akademi ve yüksek okul öğretim üye ve yardımcılarının kendi kanunlarına göre sahibol-
dukları tazminat ve ek gösterge gibi hakları saklıdır. 

Kamulaştırma bedelinin kime ödeneceği: 

MADDE 17. — Toprak ve tarım reformu uygulaması amacı ile yapılacak kamulaştırmalarda, 
kamulaştırma bedeli tapuda mâlik olarak yazılı olanlara, tapusuz gayrimenkullefde kamulaştır
ma tarihinde iktisabi zamanaşımı hükümleri uyarınca iktisabetmiş olduğunu mahkeme ilâmı ile is
pat etmiş olan sahiplerine ödenir. 
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(Geçici Komuisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Toprak ve tarım reformu uygulamasında sahibine bırakılacak arazi : 

MADDE 18. — Toprak ve tanm reformunda kamulaştırmaya tabi tutulacak tarım arazisinde 
sahiplerine bırakılacak arazinin âzami hadleri, değişik iklim bölgeleri ve arazi nitelikleri ile tarım 
türlerine göre Toprak ve Tanm Reformu Kanununda tâyin ve tesbît edilecektir. 

1972 yılı giderleri : 

MADDE 19. — Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının 1972 bütçe yıhna ilişkin her türlü 
giderleri Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. 

II. BÖLÜM 

766 sayılı Tapulama Kanunu ile ilgili hükümler : 

MADDE 20. — 28 . 6 . 1966 tarihli ve 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Tapusuz gayrimenkuller : 

Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmayan ve behar parçasının yüzölçümü 20 dönüme kadar olan 
(20 dönüm dâhil) gayrimenkul, çekişmesiz ve aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatıyle zilyed-
liğini, belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyle tevsik eden zilyedi adına kaydedilir. 

Aynı şahsın yekdiğerine bitişik olup da, yüzölçümü toplamı 20 dönümden fazla bulunan müs
takil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayrı sebeplere dayandığı takdirde, her parçanın yüzöl
çümü 20 dönümü geçmemek ve zilyedliğe ilişkin diğer unsurlar mevcudolmak kaydıyle, bu par
çalar zilyedi adına kaydedilir. 

Yüzölçümü 20 dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şahsın ayrı ayrı sebeplere daya
narak zilyedi bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzölçümleri 20 dönümü aşan birden fazla parça
lardan her birinin 20 dönümlük kısmı, zilyedliğe ait 1 nci fıkradaki unsurların mevcudiyeti ha
linde zilyedi adına kaydedilir. 

Bir tapulama bölgesinde, bu maddenin I, II ve III ncü fıkraları gereğince bir kişinin ikti-
sabedebileceği gayrimenkullerin toplam büyüklüğü 50 dönümü geçemez. 

Arazinin yukardaki fıkraların kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına kaydedilebilme-
si için, birinci fıkra gereğince delUendirilen zilyedliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine da
yandırılması lâzımdır. 

a) 1950 yılına veya daha öncek yıllara ait vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine kesinleşmiş mahkeme ilâmları, 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri, 
e) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga Hazinei Hassa senedi veya muvakkat tasarruf 

iümuhaberi, 
f) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtlan, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile kanunlar uyarınca Devlete kalan gay

rimenkuller - tapuda kayıtlı olsun veya olmasın - kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisabedilemez 
ve bu madde hükmü uygulanamaz. 
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(Geçici Kamlisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — 766 sayılı Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine dair olan 6335 sayılı Ka
nun gereğince yapılan tespitlerde veya açılan tescil davalarında, zilyedliğe ilişkin diğer şartlar mev-
cudolduğu halde, vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye maledilen gayri menkullerin 
20 dönüme kadar olan kısmı (20 dönüm dahil) 33 ncü maddede öngörülen iktisap şartlan mevcu-
dolduğu takdirde zilyedleri adına tespit ve tescil olunur. 

MADDE 22. — 766 sayılı Tapulama Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

Açılmış bulunan davalar : 

EK MADDE — 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ve geçici 3 ncü maddelerini değiştiren bu 
Kanunun 20 ve 21 nci maddeleri; - Tapulama Kanununun değişik 33 ncü maddesinin son fıkrası 
hariç - Bu Kanunun neşir ve ilân edildiği tarihe kadar açılmış bulunan davalarda uygulanmaz. 

MADDE 23. — 766 Sayılı Tapulama Kanununun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmü yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Temliki tasarrufların geçici olarak durdurulması : 

GrEÇÎCÎ MADDE — Bakanlar Kurulu Toprak ve Tarım Reformu hazırlık çalışmalarına başla
mak üzere, gerekli bölgelerde, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden tapuda ka
yıtlı olanların devir ve temliki ile tapuda kayıtlı olmayanların zilyedliğinin devrini Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununun yürürlüğe gireceği tarihe kadar durdurabilir. 

Bu durdurma kararı en fazla iki ilde uygulanır ve uygulama süresi 31 . 3 . 1973 tarihini geçe
mez. 

Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, birinci fıkra hük
müne aykırı olarak yapılacak olan devir ve temlikler geçersizdir. 

Yürürlük : 

MADDE 24. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 25. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(öeçici Kamdsyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE — Millet Meclisi metninin ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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