
C t L T .12 TOPLANTI : 12 

76 nci Birleşim 

21 . 6 . 1973 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I - (?eçen tutanak özeti 

Iî - Gelea kâğıtlar 

Sayfa 
356:307 

397:393 

III - Başkanlık Divanmın Genel Kura
la sunuşları 431,432,477,544 

1. — İçimleri Bakanı Mukadder Öztekin' 
in, Kimlik Bildirme kanunu tasarısının 2559 
sayılı Polis Vazife ye Selâhiyet Kanununda 
değişildik yapılmasına dair ıcanım tasamsı-
nı 'görüşmekte olan Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (1/226; 4/138) 421 

2. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu Başkanlığının, 4 Haziran 1954 ta
rihli «Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkla
rı Sözleşmesi» ve eki «Turistik Propaganda 
Malzemesi ve Bölgeleri hakkında Protokol» 
ile «Özel karayolu araçlarının geçici iiJlıaline 
dair -Gümrük Sözleşmesi» ne 'katılmamızın 
uygun bulunduğu hakkında (1/229); 

Tüı'kiyo Cumhuriyeti Hükümeti i'le Ko
landa Krallık Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında (1/221); 

Tüıkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 

1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının on aylanmasının uygun bulun
duğuna dair -(1/222); 

Bakteriyolajik (Biyolojik) ve zehirleyici 
adalıların geliştirilmesi, yapımı ve stcklan-
nıasmın yasaklanması ve bunların imhasına 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/223); 

Asgarî Ücret tespit usulleri ihdası hak
kında 28 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair (1/225) ve 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarılarının havale edilmiş oldukları 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
dan üç, 'diğer komisyonlardan ikişer üye 
alınmak suretiyle kurulacak bir 'geçici ko
misyonda görüşülmesine dair tezkeresi. 
(1/227; 3/332) 

3. — Tarım Bakanı Ahmet Nusret Tu
na'nm, Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk 
Verilmesi hakkında 5254 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

Sayfa 

4.22 
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Sayfa 
tasarısının kaval e edilmiş olduğu komisyon
lardan alınacak dörder üyeden kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (1/228; 4/13G) 432 

4. — A. P., O. H. P. ve C. G. P. C4rup 
başkanlıklarının 26 . 6 . 1973 Pazartesi günü 
saat 10,30'da toplanılmasına dair önergesi 
(4/140) 477 

5. —• Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanlığının, Atatürk Orman Çiftliği arazisin
den 1G7 dönüm 500 metre karelik kısmının 
sebze kal i yapılmak üzere Ankara Belediye
sine satılmasına dair kanun teklifinin hava
le edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak 
beşer üyeden kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair tezkeresi (2/59; 
3/3-43) 477:478 

6. —• Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığının, Siyasî Partiler Kanunu ile seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi, !bâzı hükümlerin kaldırılması 
ve hu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan alınacak beşer üyeden 
kurulacak bir geçici 'komisyonda görüşülme
sine dair tezkeresi. 331 544 

Sayfa 
IV - Görüşülen ijler 398,422,432,450,478 
1. — 1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/858; C. 
Senatosu. 1/271) (S. Sayısı : 285) 398,545-546 

2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/860; C. 
Senatosu 1/219) (S. Sayısı: 286) 398,547-548 

3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/859; C. 
Senatosu 1/218) (S. Sayısı : 287) 398,549:560 

4 — Toprak ve Tarım Reformu kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olu-

v naıı metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
vo Adalet, Malî ve İktisadî İşler, İçişleri, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Tarım 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
rapora (M. Meclisi 1/655; C. Senatosu 
1/204) (S. Sayısı : 280) 398,421,42:2:432, 

432:450,450:476,478:544 

t>Q<t 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Üniversiteler kanunu tasarısının maddeleri 

üzerinde bir süre görüşüldü. 

Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğiu ile Kars 
Üyesi Mehmet ITazer'in, Üniversiteler kanunu ta
sarısının müzakeresini tamamlamak amacıyle saat 
20,30'da toplanılmasına ve 

Gündemdeki kanun tasarısı ve tekliflerinin 
müzakeresinin sağlanması amacıyle 21 . 6 , 1973 
Perşemhe günü saat 14,00 - 19,00; 20,30"dan 
kanun tasarı ve tekliflerinin bitimine kadar 
toplanmasına dair önergeleri kabul olundu. 

Saat 20.30'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,00'da ara verildi. 

İkinci Oturum 
Üniversiteler kanunu tasarısının maddeleri 

kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu; oyların 
ayrımı sonucunda tasarının kanunlaştığı bildi
rildi. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, Polis Vazife ve Selâhivet Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının hava
le edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak he-
şer üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair tezkeresi kabul olundu. 

1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (S. Sa
yısı. : 285); 
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1973 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında (S. Sayı
sı : 287); . 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında (S. Sayı
sı : 286) kanun tasarılarının gelen kağıtlardan 
gündeme alınıp öncelikle -görüşülmeleri onaylana
rak maddeleri kalbul olundu ve tümleri 'açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda çoğunluğun 
sağlanamadığı oylamanın gelecek birleşimde 

Tasarılar 
1. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine 

Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Tu
ristik propaganda malzemesi ve belgeleri hak
kındaki Protokol» ile «özel Karayolu araçları
nın geçici ithaline dair Gmürük Sözleşmesi»'ne 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi : 1/148; C. Senatosu : 1/220) 
(Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadî 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ho-
larda Kralkk Hükümeti arasında Hava Ulaştır
ması Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu-
hmdıışhı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 
1/678; C. Senatosu : 1/221) Bayındırlık, Ulaş
tırma ve îmar - İskân, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Ko
re Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 
1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür An
laşmasının onaylanmasının livanın bulnndufru-
na dair kanun tasarısının Mili ot Meclisince ka
bul olunan metni CM. Malis i : 1/688: C. Sena
tosu : 1/222) (Millî Eo-'ı+'ım. Dışişleri. Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

4. — BRkterivoloük (Bivoloiîk) ve zeh'rle-
yi-pi sîlnh'laı-ın o-plistirumPSİ. vammi VP stoklan
ın P«iTrm varakla uma sı ve bunların imhasına iliş
irin Çîn l̂r.çımprpn on avlanmasının uvmu bulun
duğu hakkında kanun tasarısının Millet Mec-

tekrarlanacağı bildirildi. 
21 . 6 . 1973 Perşembe günü saat 14,00'te 

toplanılmak üzere Birleşime (21 . 6 . 1973) sa
at 00,45'be son verildi. 

Başkan Kâtip 
B a şkan vekil i Kast anı onu 

Mehmet Ü naldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
İstanbul 

Mebrure Aksoley 

II - GELEN KÂĞITLAR KÂĞITLAR 

lisincc kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/695; 
C. Senatosu : 1/223) 

5. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin 'kaldırılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

(M. Meclisi 1/798; O. Senatosu 1/224) (İçişleri, 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları
na) 

6. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri ihdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 1/696; C. Sena
tosu 1/225) (Sosyal İşler, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

7. — Kimlik Bildirme kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/711; C. Senatosu 1/226) (Anayasa ve 
Adalet ve İçişleri komisyonlarına) 

8. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 
onalyanmasınm uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/799; C. Senatosu 1/227) 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

! Teklif 
I 9. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı

yönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 2/855; C. Senatosu 2/58) 
(İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
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Rapor 
10. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku

ruluş ve Yargılama Usulleri hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met

ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/831; C. Senatosu : 1/205) (S. Sayı
sı : 234) (Dağıtma Tarihi : 20 . '6 . 1973). 

BİRİNCİ OTUBUM 

Açılana iSaati. : 14,00 

BAŞKAN : BaçlrajıvcMLi Metosfc ÜnaMı 

(KÂTİPLER : Mahruma Afescüey (istanbul), BffieibûBiciu Çaimlica (KaiStamoau) 

BAŞKAN — 76 ncı Birleşimi acıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

IV. - C-ÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1973 -yıh Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna, bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/858; C. Senatosu : 
1/271) (S. Sayısı : 285) 

2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/860; C. Senatosu : 
1/219) (S. Sayısı : 286) 

3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 'hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/859; C. Senatosu : 1/218) 
(S. Sayısı : 287) 

BAŞKAN — Dünkü Birleşimde açık oylama
larında yeterli oyu temin edememiş olan 285, 286, 
287 isıra sayılı kanun tasarılarının açık oyla
masını tekrarlıyorum. 

Küreler dolaştırılsın. 

4. — 'Toprak ve Tarım Reformu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadi İşler, İçişleri, Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er ibye alınmak suret 

kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/655; C. Senatosu : 1/204) (S. Sayısı : 280) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasansı-

tım, reform çalışmalarının ve bu yolda hazırla
nan tasarılar arasında en önem 1:1 erinden biri 
olması keyfiyetini gözeten Komisyonumuz, Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulmasını karar altına 
almıştır. Genel Kurulun tasviplerine saygıy'e arz 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu ka
nun tasarısının öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kaıbul edilmiştir. 

İvedilikle (görüşülmesini oylarınıza a*rz edi
yorum. Kabul edenler.. .Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

(1) 280 S. Sayılı basmayazı tutanağın soylu
na eklidir. 
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.Müzakere usulüne dair bir önerge var, tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar 

verilen 280 S. Sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
kanunu tasarısının, Anayasa ve Adalet; Malî 
ve İktisadî İşler; İçişleri; Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân; Tarım ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 3'er üyenin katılması suretiyle 
kurulan Geçici Komisyonda görüşülmüş bulunul
ması sebebiyle; 

1. Tümü üzerindeki 'görüşmeler bitinceye 
kadar sayın üyelerin maddeler hakkındaki de
ğiştirme önergelerini Başkanlığa vermelerini, 

2. Yalnız değiştirme önergesi olan maddeler 
hakkında müzakere açılması, diğer maddelerin 
okunup oylanmasını, 

Arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Bu takririn ikinci bendi ile 
aynı mahiyette olan bir takrir daha yar onu 
da takdim 'ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
280 S. Sayılı Toprak ve Tarım Reformu ka

nunu tasarısının müzakeresinde; münhasıran 
üzerinde önerge verilen maddelerin müzakere 
konusu yapılarak; diğer maddelerin okunarak 
oya sunulması hususunda karar ittihazını arz 
ve teklif ederiz. 

Kars Çanakkale 
Mehmet Hazer Nahit Altan 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN —Birinci önerge ikinci... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, önerge aley

hinde. 
FİKRHT GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım.; 

Biraz evvel ıttılaınıza arz edilen birinci öner
gede, çok önümü ve memleket hayatında büyük 
etkileri olan bir ıkanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikte •görüşülmesini sağlamak isteyen ifa
delere muttali oldunuz. Bu önergeyi veren Sa
yın Komisyon Başkanının bu ifadeleriyle, Ko

misyonun mesaisi arasındaki çok açık ve hüzün 
verici çelişkiyi ifade etmekten kendimi alama
dım. 

Tasavvur buyurunuz, önergede de ifade edil
diği üzere, toprak reformu gibi çek önemli bir ta
sarıyı tetkik eden Komisyonumuz, bu tasarının 
hiçbir maddesinin bir virgülünü, bir noktasını 
dahi değiştirmeye lüzum görmemiş ve böylece 
âdeta bir fabrikasyon ürünü olarak gelen tasa
rıyı, aynen Yüce Heyetinize sunmuştur. Önem 
ve etkisinin büyük olduğu ifade edilen bu tasa
rı üzerinde, Yüce Senatoya niyalbeten vazife 
•gören Komisyonun hiçibir maddede, hiçbir hü
kümde, hiçbir satırda bir noktalama işareti da
hi koyma'ksızm ve değiştirımeksizin yaptığı ta
sarrufun önemini anlamak biraz güç oluyor., 

Bir zamanlar ifade etmiştim, tekrarında 
fayda mülâhaza ediyorum,; «Senato beyazı» is
mini verdiğim ve kanun tasarılarının cilt hali
ne getirildiği şu varlıkta, sol sayfada «'Millet 
Meclisince kabul edilen metin, sağ sayfada sa
dece» Millet Meclisinden gelen metin aynen ka
bul edilmiştir» sözünden başka hiçibir hüküm 
yak. Sadece öızel bir hey az, kimyada meşhur 
renklerden birine katılacak bir beyaz; Senato 
>b?yazı var. Binaenaleyh, önem ve etkisinin bü
yüklüğünü ifade eden Komisyon Balkanına bir 
üye olarak sormak isterim; o kadar önemli ta
sarıda ne yaptınız da bize bunu anlatıyorsunuz? 
Mümkün değil. 

Bu tabiî belli bir memlekette, belli bir tarih 
döneminde, belli bir kurumum, belli bir zihni
yet elinde bulunuşunun tipik hüccetidir, delili
dir, vesikasıdır. 

İkinci bir husus; şimdiye kadar uygulama
dığımız usuller, «e&ki köyde yeni âdetler» gibi 
doğmaya başladı; «Üzerinde önerge verilmeyen 
•maddeler okunmakla geçilsin» dendi. Bu nasıl 
bir anlayışın eseridir, neye yarar bilinmesi güç
tür. 

Her senato üyesini, bu kanun maddesinin 
her hükmünü önceden biliyor farz etmek, ken
dini aldatmadan öteye hiçibir anlam ifade et
mez; ama öyle anlaşılıyor ki, fabrika misali 
üretime benzer bir kanun çıkarıma süreci başla
tırsanız tabiî ki, böyle bir önerge gelecektir. 
Haydi, bu da bir dereceye kadar sakîm bir âdet 
olarak yerleşmek üzeredir; ama önergelerin de 
verilme 'müddetini kısıtlamak, önergeleri müza-
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kerelerin baslanıasmdari önce vermeye üyeyi 
zorlamak, düpedüz yasama yetkisini ve hakkın: 
hukuksıız olarak; evleviyetle kanunsuz olarak 
kısmak, kısıtlamak anlamına gelir. 

Böyle bir isteği karara bağlarsanız, İç Yö
netmelikte esaslı bir değişiklik yapmış olursu
nuz. İç Yönetmelik değişikliklerinin usulleri ise, 
yine Anayasada ve İç Yönetmelikte gösteril
miştir. Yüce Heyetinizin İç Yönetmelik değişti
rilmesi için saptanan usuller dışında, İç Yönet
melik hükümleri vazma yetkisi olmadığı kanı
sındayım,. Bu itibarla, yapılan hukuksuzluğun 
ve kanunsuzluğun katlanılabilir olması için, ta
hammül edilebilir olması için önerge verme 
yetkisi ve özgürlüğünün herhangi bir süre ile 
kısıtlanmamasını karar altına almanızı istirham 
ederim. Aksi takdirde, kanunun her tarafı mü
kemmel olsa dahi, sadece bu hak ve hürriyeti. 
yetkiyi kısıtlayan usul içinde görüşülmesi, Ana
yasa Mahkemeisnce belki de bir bozma sebeu; 

olabilir. 
Lütfediniz, önerge her zaman verilebilir*. 

müzakere bitinceye kadar verilebilir ve bu bir 
doğal haktır, yasal haktır, yasama hakkıdır. 
Bunu lütfen kısıtlamayınız ve biran önce Parlâ
mentoyu kapatıp gitme temel arzusundan başka 
hiçbir ihtiyaca cevap vermeyen bu isteğin meş-
rulaştırılmasına vasıta olmayınız. Lütfen ku
ramları tahriıbetmeyiniz, lütfen demokrasinin 
asgarî icaplarına hürmetkar ve riayetkar olu
nuz. Önerge hakkı kısıtlanamaz. İstibdat, baskı 
ve kurumları bozma, . çok kısa zamanda onu 
bozanların yaptıklarını her halde affetmez, 
Önerge hakkını kısıtlamayınız. Kısıtlasaııız da
hi, önerge hakkının kısıtlanmasının hukuksuz
luğu ve kanunsuzluğu karşısında önerge hakkı
mızı kullanacağımızı peşinen arz eder, saygılar 
sunarını. 

BAŞKAN — Birinci önerge, ikinci önergeyi 
de kapsamı içine aldığı cihetle birinci önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
nın görüşıincderine başlıyoruz. Lütfen Hükümet 
ve Komisyon yerlerini alsınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 
AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, raporun bir 
yerinde hata vardır, düzeltilmesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Raporun ikinci sayfasında bir 
tashihimiz var; (a) bendine geçmiş olan, «esas
lar dâhilinde» kelimeleri, «Tasarı; ağırlıkları, 
uygulama yörelerinin özellikleri gözetilerek 
saptanacak esasar dâhilinde:» şeklinde düzeltil
miştir. Bunu mu demek istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 
AYRIM (Kars) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, düzeltilmiş şek
li ile okundu. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde grupları adına söz alan sa
yın üyeleri okuyorum; M. B.'G. adına Sayın 
Suphi Karaman, C. G. P. Grubu adına Sayın 
Mehmet Pırıltı, C. H. P. Grubu adına Sayın 
Muslihittin Yılmaz Mete. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri sıra
sı ile takdim ediyorum; Sayın Cizrelioğlu, Sa
yın Dikeçligil, Sayın Atalay, Sayın Öztürk, Sa
yın Hazıerdağlı, Sayın Yıldız. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı 
efendim?... Yok. Müzakerelere başlıyoruz. 

M. B. G. adına Sayın Suphi Karaman buyu
run efendim. 

M. B. G. ADINA SUPHİ KARAMAN (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

Şu anda yıllardan beri üzerinde çeşitli ko
nuşmalar yapılarak, kamuoyuna mal edilmiş, 
olması ya da olmaması üzerinde lehte, aleyhte 
birçok sözler söylenımiş, Türk toplumunu, alt
yapı düzenlemesi mahiyetinde geniş kapsamlı 
bir durum karşısında bırakan ve çok şümullü 
bir kanun tasarısı olan Toprak ve Tarım Re
formu kanun tasarısının Cumhuriyet Senato
sunda görüşülmesine başlanmış bulunuyor. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı, 
kapsamı itibariyle Türk toplumunun siyasal, 
sosyal ve ekonomik bünyesine geniş etkilerde 
bulunacak bir tasarıdır. Tasarı, hazırlanışı 
ve kabulünden sonra uygulanışında gösterilecek 
tutum ve davranışa göre toplumu çeşitli yönle
riyle etki altına alacak geniş ve kapsamlı so
nuçlar doğuracaktır. İyi niyetli iktidarların 
elinde gerçekten toplumun altyapısında gelir 

i dağılımını düzenleyici bir şümule kavuşacak; 

400 — 



O. Senatosu B : 76 21 . 6 . 1973 0 : 1 

fakat iyi niyet taşımayan iktidarların elinde 
ise, tıpkı 1945 yıllarında kabul edilmiş olan 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanutmınun uğradığı 
akıbete uğrayacaktır. 

Toprak sorunları diyebileceğimiz konuların, 
toprak insan ilişkilerinin bulunduğu bütün ül
kelerde bir tarihi vardır. Ta, E tiler e kadar, 
onlardan daha önceki dönemlere kadar devam 
eden tarih yapraklarında, toprak ve insan iliş
kilerini tarihin her döneminde görmek müm
kündür. Bu ilişkilerin düzenli olduğu toplum
larda, toplumun sürecinde, gelişmesinde bir 
denge, bir istikrar mevcut; fakat bu ilişkilerin 
bozulduğu ve bozukluğun toplumu etkisi altına 
almaya başladığı zamanlarda da, toprak sorun
ları devamlı olarak bir sürtüşme, bir huzursuz
luk, rejim kaynaşmaları gibi tezahürlerle ken
dini göstermiş bulunmaktadır. 

Ülkemizde, Osmanlı döneminden itibaren 
toprak - insan ilişkileri daima ön plânda yer 
tutmuştur. Osmanlı döneminin -ilk günlerin
deki büyük kanun koyma, yasa niteliğindeki 
gelenekler tesis etme alışkanlıkları içerisinde 
uzun yıllar toplumu, olumlu boyutlarda tutmuş
tur. GMerek Devlete güç katma, toplum içe
risinde dengeyi bozmama bakımından olumlu 
etkiler getirmiş; fakat İmparatorluğun yasa 
gücünün, egemenlik gücünün zayıfladığı dö
nemlerde, daha doğrusu Devlet gücünün top
lum üzerindeki egemenliğinin bütün yöreleriy
le zayıfladığı anlarda, toprak - insan ilişkileri 
çevreyi ve insanları huzursuz etmeye başlamış
tır. 

Cumhuriyetten sonra, 1926 yılında kabul 
edilen Medenî Kanunla Türkiye'de, Anadolu 
toprakları üzerinde ilk defa özel mülkiyet mü
essesesi yasa kapsamında bir kabule kavuşmuş
tur. Medenî Kamundan önce toprak - insan 
ilişkilerinin hukukî temelleri zayıftır; ama Me
denî Kanunun mülkiyet yönünde getirdiği ye
nilikler toprak - insan ilişkilerine bir açıklık, 
ıbir doğruluk getirmiş, mülkiyet ilişkileri kur
muş; fakat kısa bir süre sonra bunun birtakım 
sürtüşmeleri olduğu dikkatleri çekmiştir. Bu 
nedenle, toprak - insan ilişkilerindeki sürtüş
menin varlığı, daha 1929 yılında, yani Cumhuri
yetin ilk yıllarında anlaşılmaya başlamış ve bü
yük Atatürk'ün 1929 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini açış konuşmasında şu sözleriy-

j le ilk defa toprak konusuna, Devletçe, eğilin-
mesi lüzumu duyulmuştur. 

Atatürk 1929 yılındaki Meclisi açış konuşma
sında, «Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği 
kadar toprak temin etmek, memleketin istihsa-
lâtını zenginleştirecek başlıca çarelerdendir.» 
diyerek, toprak reformunun temel özelliklerin
den birisini ilk defa bu sözleriyle açıklamıştır. 
Yine bir süre sonra, 1936 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini açış konuşmalarında, «Toprak 
kanununun bir neticeye varmasını, Kamutayın 
yüksek hinimi etinden beklerim. Her Türk Çift
çi ailesinin geçinebileceği ve çalışabileceği top
rağa malik olması beli em ata ail lâzımdır. Vatanın 
sağlam temeli ve imanı bu esastadır.» buyur
muşlardır. Bir yıl sonra, 1 Kasım 1937 yılın
da yine Türkiye Büyük Millet Meclisini açış 
konuşmalarında, (ki, bu Büyük Atatürk'ün 
T. B. M. M.'nl son açış konuşmasıdır) biraz da
ha şümullü olarak şu esasları işaret buyurmuş
lardır : 

«Millî ekonominin temeli ziraattir. Bunun 
içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem 
vermekteyiz. Köylere kadar yapılacak prog
ramlı ve pratik çalışmalar bu maksada erişıme-
yi kolaylaştıracaktır.» Daha ayrıntılı olarak 

I şunlara işaret etmektedir: 
«Bir defa memlekette topraksız çiftçi bıra

kılmamalıdır. Bundan ela önemli olan ise, bir 
çiftçi ailesini geçindiretailen toprağın, hiçbir 
sebep ve surette bölünmez bir mahiyet alması
dır.» Yani toprak reformunun amaçlarındaki 
ince noktalara işaret etmeye başlamıştır. «Bü
yük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecek
leri arazi genişliği, arazinin bulunduğu mem
leket bölgesinin nüfus kesafetine ve toprağın 
verim derecesine göre sınırlanmak lâzımdır.» 
buyurmuşlardır. Bugün, Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu tasarısında bu esasları teferru-
atıyle görmekteyiz; ama bu esasların Yüce Ka
mutaya Büyük Atatürk tarafından bu detayı 
ile birlikte söyleniş tarihi 1 Kasım 1937'dir. 

Sayın arkadaşlarım, bu yömde, sonradan 
Türk politikası üzerinde etkisi bulunmuş olan 
o günün Hükümet büyüklerinin de söyledikleri 

j sözler vardır. Yani, 10 Kasım 1938'de Atatürk 
I ölünce toprak konusu hepten bitmiş değildir; 

Atatürk'ün sağlığında Hükümette görev almış, 
i sonradan Türk toplumunu etki altlımda tutmuş 
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vıe yetkili makamlarda bulunmuş nisanların 
da söyledikleri sözler vardır. Bunlardan, 1937 
yılı Kasım ayında... 

BAŞKAN — Sayın Karaman, bir dakika
nızı rica edeyim, âcil bir durumu var: 

Kanun tasarıları için -yapılan açık oylama
da oylarını .kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?... Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Devam buyurunuz efendim. 

M. B. G. ADINA SUPHİ KARAMAN (De-
vamla) — 1937 yılı Kasım ayında, Büyük Mil
let Meclisine sunulan Bayar Hükümetinin Prog
ramında aynen şunlar vardır : 

;«Her Türk çiftçi ailesinin -çalışarak geçine
bileceği bir toprağa malik olmasını, vatan için 
sağlam bir temel ve imar esası saymaktayız. 
Her belgenin nüfus kesafetine ve toprak verim 
derecesine göre büyüık çiftçi ve çiftlik sahiple
rinin işletebilecekleri arazi genişliğini sınırlan
dıracağız.» büyük Atatürk'ün direftifini aynen 
tekrar eder bir Hükümet Programı... 

Yine o tarihlerde, daha önce Başbakan elan 
İnönü'nün 1929 yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki /bir konuşmasında, «İşledikleri ara
zi kendi malları olmayan vatandaşları toprak 
sahibi yapmak için bu sene bâzı şark vilâyetle
rimizde işe başladık. Bizim bu işte mesleğimiz, 
topraksız 'köylüye (kendi inalı yapabileceğimiz 
tarlasında çalışmak imkânını hazırlamaktır.» 

Yine İnönü, 1936 yılında toplanan Cumhuri
yet Halk Partiji Kurultayında; «yurdumuzda 
topraksız çiftçinin mayısı her tasavvurun üstün
dedir. En ziyade toprağı taksim edilmiş yerleri
mizde bile, köylümün yarısına yakın bir mikta
rı topraksızdır. Başkalarına ait topraklar üze
rinde çok fena şartlar içinde ve çok verimsiz 

burive tindedirler. Hiçbir ,,v ı., ,.v O-taraJk: çalışmak n 
vaikit. adamın malını cebren zaptetmek fikrin
de değiliz; fakat hiçbir surette köylüyü ilelebet 
topraksız kalmaya mahkûm eden dar bir çerçe
ve içinde de hırakmaya da razı değiliz.» demiş
lerdir. 

1941 yılında Yasama Meclisini açarken, gü
nün Cumhurbaşkanı İnönü yaptığı konuşmada ; 
«Toprağı olmayıp kendi başına ocak kurmak is
teyenlere toprak temini, Cumhuriyetin en zi
yade ehemmiyet verdiği bir meseledir.»' demiş
lerdir. Yine 1943 yılında günün Tarım Bakanı 
Şevket Raşit Hatipoğlu, Türkiye'de bir toprak 
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sorununun var olduğunu ve- bu «orunu çözecek 
kanunun biran önce çıkarılması lâzım geldiğini 
söylemişlerdir. 

Arkadaşlarım, bu ifade ettiklerim göster
mektedir ki toprak 'konusu; sadece büyük Ata
türk tarafından işaretlenmiş ve devrinde yalnız 
O'nun tarafından söylenmiş değildir. Ondan 
^ n r a k i dönemde de Türk politika hayatında 
'birinci derecede yer almış olan kişilerin ifade
lerinde Atatürk zamanında söylenmiş sözler 
vardır. Bütün bu dönemlerde 1945 yılma kadar 
ciddî olarak yapılabilmiş hiçbir şey yoktur. An
cak, 1937 yılında o günkü Anayasanın 74 ncü 
maddesine bu konuda şu yolda bir fıkra eiklen-
ımiş ve sadece «Çiftçiyi toprak sahibi yapmak 
için, istimlâk olunacak arazinin istimlâk bedel
leri ve "ou bedellerin 'tediyesi sureti mahsus ka
nunla tayin olunur» demek suretiyle ilk defa 
4937 senesinde toprak meselesi bir Anayasa 
hükmü haline getirilmiştir. 

İlk defa ciddî olarak toprak konusu üzeri
ne 194-5 yılı Temmuz ayında çıkarılmış olan 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 
eğilimmiştir. Bu kanun, o günün ihtiyaçlarına 
ıgöre bâzı noksanları olmakla beraber, ciddî su
rette toprak konusu üzerine eğilen bir kanun
dur. Ancak, bir süre sonra 17 nci maddesinin 
işlemez hale getirilmesiyle bu kanun sonraki 
yıllarda Türk toplumu üzerinde toprak sorun
larım çözebilecek hiçbir etkiye sahip olmayan 
bir kanun durumuna getirilmiştir. Aslında 4753 
sayılı Kanunun bâzı, aksak yönleri vardı. Bir 
kere, rasyonel büyüklükte işletmelerin kurul
ması kanunda öngörülmemişti. Toprak refor
mu, toprak sorunları bugünkü düzeyde bir fik
rî seviyeye kavuşamadığı için, o günün ihtiyaç-
ıları içerisinde toprak reformunu öngören ka
nunlara çatan kişiler, bu detaylara girmek ola
nağına sahip değillerdi. 

Değerli arkadaşlarım, konu bu noktaya gel
mişken bir ş?ye işaret etmek isterim. Toprak 
konularını çözümleımek, o ülkenin sosyal, fikrî 
ve ekonomik-yapısı, hattâ sanayileşmesi içeri
sinle gelişme süreci grafiğin 'bir nrjktasma var
dığında ancak başarılı olabilir. Bu saydığım 
yönlerden, toplum gelişmesi grafiğin o ifade et
tiğim noktasına gelmemiş olan .toplumlarda top
rak reformunun yapılması, sonuçlan ve kap
samı itibariyle bâzı -aksaklıklara, sonradan bâ-
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zı değişiklikleri gerektiren aksaklıklara sebep 
olaibilir. Grafiğin o arz gittiğim maktasını aşan 
yerlerdeki toprak reformunun da yine topluma 
faydası olmayalbilir. Bu nedenle 1935 lerdc, 
1940 larda toprak reformu yapılmış olsa idi, 
sonraları özellikle 1945 yıllarından sonra baş
layan çok partili dönemde Türk toplumunun 
demokratik gelişmesinde elbette ki olumlu et
kileri olacaktı; ama 'ekonomik jkoşullar, sosyal 
yapı, özeli jkle toplumun gelişecek olan fikrî ya
pısı, 'belki de sonradan birçok aksaklıkları or
taya çıkan .bir durumla toplumu [karşı karşıya 
getirecekti. 

Ondanı sonraki dönemlerde, 1950 lerdcn son
ra toprak reformunun yapılması şartları belki 
en uygun bir aşamaya kavuşmuştu; fakat bilin
diği gibi, 1960 lara kadar ibu konunun üzerine 
eğilen bile olmadı. 19'50 yılı öncesinde yapılan 
seçim, propagandalarında özellikle muhalefet 
parbileri değil toprak reformunu, bulundukları 
bölgelerde zeytin bölgelerinin reformunu bile 
halka anlatmışlardır, inandırmışlardır; ama ik
tidar oldukları zamanlar lıerşey unutulmuştur. 

Demek ki, 4753 sayılı Kanunun .o günkü top
lumda bu konuda fikrî yapının tam gelişeme
miş olmasından ötürü aksaklıkları vardı. Baş
ta rasyonel büyüklükte işletmelerin kurulması 
kanunda öngörül monisti. İkincisi; toplulaştır
ma yapılmamıştı. Toprak reformu uygulamala
rında «il önemli konulardan birisi de toplulaş
tırmaktır, yalnız dağıtmak değildir, bâzı yer
lerde toprakları toplulaştırmaktır. Bu da yok
tu Kanunun içerisinde. 

Sonra, sadece Devletin elinde buludan top
rakların dağıtılmasını öngörmüştü. Kanunun 
emetni içerisind'e hangi toprakların dağıtılacağı 
anlatılırken, baştan itilbaren Hazine arazileri, 
Vakıf arazileri denmiş 7 - 8 madde sayılmış ve 
en sonda, «özel mülkiyete ait topraklar» den-
<miştir. Halbuki, gelir dağılımımın dengeli olma
sını sağlamak amacıyla yapılacak toprak refor
munda, 'en önce el atılması lâzım gelen mülki
yet, özel mülkiyettir. Oysa huzurunuzdaki ta
san da bu böyledir. Demek ki, 1945'in şartla
rında ya Parlâmentonun bünyesi buna müsait 
değildi, ya da meselenin bu noktadan, bu açı
dan alınması belki kavranamamıştı. 

Yine o yabanın noksanlıklarından, ajksak 
yönlerinden birisi de toprak dağıtımının küçük 

birimlerde oluşudur; yani toprak dağıtılırken 
bir bireyin, bir çiftçi ailesinin bulunduğu böl
genin şartlarına uygun olarak geçinebileceği 
kadar toprağı vermek lâzımdır. Bu geçinebile
ceği toprağı verirken, herkese verelim diye o 
toprağı daha küçü'k parçalara getirip vermenin, 
toprak reformu bakımından hiçbir anlamı yok
tur. Çünkü, toprak reformu, yalnız toprağın da
ğıtılması değildir. Toprağın üzerinde çalışan in
sanların, insanlık haysiyetine yaraşır bir geçin-
ıni'ö seviyesine yükselmelerini öngörecek ve do 
tarımda üretimi sağlayacak bir amaca yönelme
si lâzımdır. 4753 sayılı Kanunun 1941 lerden 
itibaren başlayıp, 1960 lara ve sonrasına ka
dar devam eden 16 yıllık bir uygulamasını ar
za çalışıyorum. En çok toprajk ıalan ailenin al
dığı toprak miktarı 55 dönümdür, bâzı yerler
de bu çok daha azdır. Binaenaleyh, bir şey de 
olmamıştır; hattâ 10 dönümlük, 15 dönümlük 
pek verimli olmayan bir yerde toprağı alan bir 
ailenin, bundan geçimini sağlaması söz konusu 
olmadığı için bir süre sonra elinden çıkardığı 
da görülmüştür. Ayrıca, yine topraklandırılan 
köylünün toprağını elden çıkarmasını önleye
cek tedbirler de alınmamıştır. Demeli ki, 4753 
saydı Kanunun bu nedenlerle uygulaması ve
rimli olamamış ve toprağın dağıtımı yönünden, 
toprak reformunu amaçlayan istikametlerde 
topluma hiçbir şey getirememiştir. 

Toprak reformunun ilk defa ciddî olarak 
-ele alınması 27 Mayıs 1960 Devriminden sonra
dır. Konu, her yönü ile topluma mal edilmiştir, 
Basına mal edilmiştir, bütün düşünen kafalara 
mal edilmiştir, politikaya mal edilmiştir, Parlâ
mentolara mal edilmiştir. Nihayet, 1961 Anaya
sasında açık hükümler konma'k suretiyle gele
cek iktidarlar ve yasama organlarını toprak re
formu üzerinde işleyecek, çekecek sorumluluk
lara götürmüştür. Anayasamızın buna ilişkin 
37 nci, 32 nci ve 52 nci maddelerini müsaade 
buyurursanız özetlemek isterim. 

37 nci madde, 1961 yılındaki kabul edildiği 
haliyle bugün devam etmektedir burada; «Dev
let, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçek
leştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak amaç'la-
rıyle gereken tedbirleri alır.» denmektedir. Bu 
sözlerin içellisinde bir toprak reformunun yapı
lacağı bahsedilmemiştir; ama zaten yasalar bir 
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reformdan söz etmez, reformun esaslarını em
redici hükümler haline getirir ve gelecek ikti
darlara vazife olarak bunu verir. Anayasanın 
bu maddesi içerisinde de toprağın ve toprak -
insan ilişkilerinin bir düzen içerisinde ele alına
cağına dair hüküm vardır. 

Yine madde devam ediyor. «Kanun, bu 
amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitle
rine göre toprağın genişliği gösterilebilir. Dev
let, çiftçinin işletme araçlarına sahih olmasını 
kolaylaştırır.» 

Bir başka fıkra : «Toprak dağıtımı, ormanla
rın küçülmesi veya diğer topraik servetlerinin 
azalması sonucunu doğuramaz.» Bu son fıkra
nın Toprak reformu ile ilgili bir yönü yok; ama, 
bu fıkranın hepimizin göz önünde tutması gere
ken çc<k daha önemli bir kapsamı var, toprak 
reformunu öngören madde, toprak reformundan 
çok daha önemle ele aldığı bir konuyu ifade et
mek istiyor; o da ormanlar konusudur. «Toprak 
reformu yapmak pahasına bile, ormanlara el 
atamazsınız.» diyor; yeni bu fıkra, şu anda mü
zakeresini yaptığımız konu değildir. Bu konu
dan çok daha önemli olarak, yıllardan beri bu 
Parlâmentoda üzerinde çeşitli görüşlerin orta
ya konulduğu orman sorununa ilişkin bir fıkra
dır. 

38 nci madde, son Anayasa değişikliklerinde 
daha olumlu bir hale getirilmiştir. Eski Anaya
sa metninde, «Devlet ve kamu tüzel kişileri, 
kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 
karşılıklarını peşin ödemek şnrtıyle.» diyor, 
Bu «... gerçek karşılık» sözü, sonraki dönemler
de toprak reformunu güçleştiren unsurlardan 
birisi olmuştur. 1971 yılından sonra; yani 12 
Mart döneminde yapılan Anayasal değişiklik
lerle bu «gerçek karşılık» yerine, «vergi değe
ri» konmak suretiyle toprak reformu daha ko-
laylaştırılır bir hale getirilmiştir. Anayasanın 
bu maddesinin değiştirilmesi görüşülürken, bu 
madde üzerinde, grubumuz en olumlu tutumu 
göstermiş, bu noktada Anayasanın d eğiş t irilme-
s'nin iâzıoıgeldiğini, bütün gücü ile ağırlığını 
ortaya koyarak, ifade etmiştir. Bununla da her 
zaman söylendiği gibi, «Millî Birlik Grubu, her 
noktada Anayasanın değiştirilmesine karşıdır» 
sözünün yanlış olduğu ispat edilmiştir. Çünkü 
bu değişiklik Toprak Reformunu gerçekleşire-
cek olumlu gerçek bir değişiklik idi. Nitekim 
Anayasanın bu eski hükmü nedeni ile Anayasa 

Mahkemesi 1963 yılında, Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun bir hükmüne yapılan itirazdan 
ötürü, topraik bedellerinin nasıl ödeneceğine dair, 
«Anayasanın gerçek bedelden, rayiç bedel olaca
ğının anlaşılacağı» hükmünü koymak suretiyle 
Anayasanın bu fıkrasını perçinlemiş ve bunun 
üzerine ele toprak reformunun yapılmasını güç
leştirecek bir durum meydana gelmiştir. Ana
yasa Mahkemesi bu kararını verirken, Anaya
saya sadakatini ortaya koymuş, Anayasanın bu 
metni (gerçek bedel karşılığı metni) toprak re
formunu güçleştiren unsurlardan birisi olmuş
tur. Son Anayasa değişikliği, «gerçek değeri» 
deyimini «vergi değeri» sözüne çevirmek sure
tiyle toprak reformunu kolaylaştırıcı bir hale 
getirmiştir. Anayasanın bu değ:şikliği yalnız 
kolaylaştırıcı değil, 1970 yılında A. P. iktidarı
nın, her zaman bu kürsüden söylediğim reform 
niteliği taşıyan, finansman kanunlarının da 
olumlu yönde sonuç vermesini, Devlet kaynakla
rının daha rasyonel bir şekilde harekete geti
rilmesini sağlayıcı bir hüküm, meydana getir
miştir. 

Maddeyi okumaya devam ediyorum. 
«... karşılıklarını peşin ödemek şariıy'le özel 

mülkiyette bulunan taşınmaz malları, kanunla 
gösterilen esas ve usullere göre, tamamını veya 
bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde 
idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.» Bundan 
sonra maddeye bu son değişikliklerle 2 nci fık
ra eklenmiş ve bu «vergi değeri» meselesi bu
raya konmuştur. Eski metin de kamulaştırılan 
toprak bedeli e-rinin 10 yıllık taksitlerle ödene
ceğini emretmiş olan Anayasa hükmü, bu nok
tası ile de toprak reformunu kısmen olsun ön
leyecek nitelikte idi. 1961'de Kurucu Meclis 
döneminde Millî Birlik Komitesinin o zaman 
ödeme süresinin 20 yıl olmasında ısrarına rağ
men, demokratik usullerle çalışmayı öngören 
bir ortamda Kurucu Meclise saygılı olarak on
ların ağırlığı galip gelmiş ve ödeme süresi 10 
yıla düşürülmüştür; ama sürenin 10 yıl olması, 
meseleyi güçleştirir bir nitelik taşıyordu. 1971 
Anayasa değişikliğinde bu da 20 yıla çıkarıl
mak suretiyle toprak reformunun olumlu bir 
halde geliştirilmesini sağlayıcı bir Anayasa 
hükmü getirilmiştir. 

Bir de Anayasanın toprak reformunu kıs
men kapsayan, «Tanının ve çiftçinin korunma
sı» başlıklı 52 nci maddesi vardır. Burada; 

404 



C. .Senatosu B : 78 21 . 8 . 1973 O : 1 

«Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, ta
rımsal üretimin toplumun yararına uygun ola
rak artırılmasını sağlamak, toprağın kaybolma
sını önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğra
şanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirleri alır.» denmektedir. Bu, toprak refor
munun tamamlayıcısı olan, tarım reformunun 
koşullarını ortaya koyan bir Anayasa hükmü. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder misiniz 
efendim? 

1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının açık oylamasına 129 sayın üye iş
tirak etmiş, 127 kabul 2 çekinser tasarı kabul 
edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının açık oylamasına 117 üye iştirak et
miş, 117 kabul, tasarı kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının açık oylamasına 124 sayın üye iştirak 
etmiş, 123 kabul 1 çekinser tasarı kabul edilmiş
tir. 

Buyurun efendim. 
M. B. G. ADINA SUPHİ KARAMAN (De

vamla) — Efendim, 1961 Anayasası yürürlüğe 
girdikten sonra, gene o Anayasanın hükümlerin
den birisinin emri olan Devlet Plânlama Teşkilâ
tı kuruldu ve Devlet Plânlama Teşkilâtının he
pinizin bildiği Birinci, İkinci, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânları ile Türk toplumunun daha 
dinamik bir şekilde kalkınması olanakları araş
tırıldı. 

Bu arada toprak mülkiyetinin dağılım şek
linde değişiklik yaparak, gerçekleştirilecek bir 
reforma ağırlık verilmiş olduğu görüldüğü hal
de, (Anayasamızın 37 nci maddesi) kamuoyun
daki tartışmalar sonunda hayli güç kapsamlı bir 
toprak reformu kavramı ortaya çıkmıştır. Birin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, toprak refor
mu bir yandan mülkiyet dağılımının iyileştiril
mesi, öte yandan ortakçılık ve kiracılık şartla
rının düzenlenmesi olarak ele alınmıştır. Burada 
plâna göre şu hükümler vardı : 

Birinci Beş Yıllık Plânda, «En küçük ve en 
büyük işletmelerde sahibolunacak toprak geniş
liğinin sınırlandırılması, parçalı ve dağınık top
rakların tapululaştırılması, Devletin elindekiler-

clen başka belirli sınırları aşan özel mülkiyet ko
nusu toprakların da ihtiyaç sahibi çiftçilere ve
rilmesi yolu ile tarımsal topraklar üzerindeki 
mülkiyetin, toplum üyeleri arasında daha ada
letli dağılımının gerçekleştirilmesi...» denmekte
dir. Bunlar, 1963 yılında çıkarılan Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının anahükümleridir; ama 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde 
bu yönde en ufak bir yasa faaliyeti, olmamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ise, 
«Toprak reformu» deyiminin kullanılmasından 
dikkatle sakmıldığı göze çarpmaktadır. Yani bu 
tarihe kadar hep «Toprak reformu» sözü geç
mektedir; ama bundan sonra dikkatle bu sözden 
kaçınılmaktaclır. İkinci Beş Yıllık Plânda, «Ta
rımsal bünyenin temelindeki aksaklıkları gi
dermeye yönelmiş tedbirler dizisi...» olarak ta
nımlanan tarım reformuna ağırlık verilmiştir. 

Tarım reformunun bir parçası olarak, top
raksız ya da az topraklı çiftçilere uygun şartlar
la toprak verilmesi plânda öngörülmüş bulun
maktadır. Ancak kabul edilen ilkelere göre, 
«Devletin hüküm ve tasarrufunda veya özel mül
kiyette olup, kişilere kiralanan orman ve mera 
sınırları içerisinde bozuk kültür alanlarının iyi
leştirilmesi ve bataklıkların kurutulması sonucu 
elde edilen, bil iri i bir büyüklüğün üstünde ka
lan...» toprak reformu edebiyatı içerisinde ilk 
defa bir terim çıkıyor. «... ve düzenli işletilme
yen özel kişilere ait toprakların kamulaştırılma
sı ya da pazarlıkla satmalının ası yolu ile sağla
nan...» diye hükümler getirilmiştir. 

Görülüyor ki, Birinci Beş Yıllık Plândaki 
hükümler toprak reformu kavramını daha so
mut örneklerle ve somut cümlelerle kapsadığı 
halele, İkinci Beş Yıllık Plânda maksat saptı
rılmaya başlanmıştır. «Toprak reformu» sözüne, 
özellikle özel mülkiyeti biraz daha az amaçlayan 
bir ilkeler silsilesi ortaya getirilmiştir. Bunların 
hepsinden önemlisi de, «... düzenli bir şekilde 
işletilmeyen özel kişilere ait...» denmek suretiy
le, düzenli şekilde işletilen ve şimdi bu yasada gö
receğimiz örnek çiftlikler ve işletmeler diye sö
zü edilen, bir yönde büyük özel mülkiyetin ka
mulaştırılmasını önleyici hükümler getirilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'de toprak: re
formunu gerekli kılan nedenler konusuna kı
saca değinmek istiyorum. 
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Türkiye'de toprak reformunu gerekli kılan 
nedenleri şu başlıklar altında özetlemek müm
kündür. 

1. Toprak mülkiyetinin dağılımı (Bozuk
tur.) 

2. Toprakların parçalanma durumu, (Çok 
bozuktur) ıgelir •dağılımındaki büyük adaletsiz
lik, (Toprak reformunu gerekli kılan nedenler 
den birisidir) : 

Bir de, nüfus artışı ve şehirlere göç gibi, nü
fus hareketleridir. 

(B.u dört aııasebep, toprak reformunu Türki
ye'de zorunlu kılan nedenlerin başında gelir. 

Toprak (mülkiyetinin dağılımına ait bâzı Ör
nekleri zaman • zaman, kısa .kısa bu kürsülerde 
arz etmişizdir; .ama bu defa böyle şümullü bir 
kanunun görüşülmesini vesile .sayarak, daha top
lu ve şümullü bir şekilde Türkiye'deki toprak 
dağılımının ne kadar dengesiz olduğunu, ne ka
dar gayritabiî bir durumda olduğunu ortaya 
koymak isterim. 

Arkadaşlarım, bu andan itibaren söyleyece
ğim ifadeler ve vereceğim rakamlar, 1966 yılın
dan itibaren Köy İşleri Bakanlığının yayınla
makta olduğu, her il için -ayrı ayrı yapılmış «Köy 
Envanter çalışmaları» kitaplarından aldığımız 
rakamlardır. Bu rakamlar şu ya da bu yönde, 
hattâ bilim kurumlarından ; yani objektif olması, 
tarafsız olması lâzımgelen ve bir resmiyet taşı
yan bilim kurumlarından bile alınmamıştır. Doğ
rudan doğruya Devletin resmî yayınlarından 
alınmış rakamlardır. İlk örneği Kahraman Ma
raş merkez ilçesinden vereceğim. 

Kahraman Maraş merkez ilçesine bağlı 106 
köyde 148 bin dönüm tarım arazisi mevcuttur. 
Bu köylerde çiftçi ailesi sayısı 14 299 dur. Bu
nun 4 492 tanesi topraksız ailedir; yani nüfu
sun % 31,4'ü topraksızdır, geriye kalan % 68,6'sı 
da toprak sahibidir. Bu toprak sahipleri arasın
da 148 bin dönüm toprağın dağılımı kısa özet-
1 eriyle şöyledir: 10 dönümden az toprağa sahip 
aileler nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil et
mektedir. Mülk sahiplerinin % 64?ünü teşkil 
ederler; yani 6 296 ailedir. Ellerinde 30 bin dö
nüm toprak vardır; yani toprağın % 20'si.. 

10 ilâ 25 dönüm arasında nüfusun •'% 23'ü, 
toprağın % 25'ini kullanmaktadır; yani nüfusla 
toprak oranı burada birleşmektedir. Ama 10 
dönümden aşağı olanlar, nüfusun % 64'ü topra

ğın <yk 20'sini kullanmaktadır; yani büyük oran
da az toprağa sahiboima sorunu vardır. 

25 ilâ 50 dönüm arasında toprağa sahiibolaıı-
lar, nüfusun % 7,8'i, ellerinde % 18 toprak var
dır. 

51 ilâ 75 dönüm arasında, nüfusun !% 2'si; 
198 ailedir. Ellerinde İ l 958 dönüm arazi vardır; 
toprağın % 8'ini teşkil eder. 

76 ilâ 100 dönüm arasında 68 aile vardır, 
nüfusun % 0,7'sini teşkil eder; toprağın •% 4'ünü 
kullanırlar. 

101 ilâ 200 dönüm .arasında 92 aile vardır, 
nüfusun •% 0,9'unu teşkil -ederler; kullandıkları 
toprak i% 8'dir. 

200 dönümden büyük mülk sahiplerinin sa
yısı 61 kişidir, nüfusun % 0,6'sim teşkil ederler; 
kullandıkları toprak % 15'tir. 

Şimdi, meseleyi bu noktasma kadar özetler
sek; nüfusun (% 31'i topraksız, % 69'u toprak 
sahibidir; ama bu % 69 toprak sahibi arasında 
toprağın dağılımında bir dengesizlik vardır. 
Nüfusun çok az bir kısmı, % l'in de .aşağısında 
olan bir kısmı toprağın '% 15'ini kullanmaktadır. 
Nüfusun :%• 64'ü; yani çok büyük bir kalaba
lığı çok az toprağa sahiptir. Ama, bunun da öte
sinde nüfusun 1/3'üne yakın kısmı topraksızdır. 
Şu noktasıyle burada toprak reformunun ko
nusu olabilecek veriler vardır; ama şimdi daha 
önemli bir veriye geliyorum. 

Kahraman Maraş merkez ilçesinde köyde 
arazisi olup, şehir ve kasabalarda oturan aile 
sayısı 1072'dir ve bu ailelerin elinde 120 174 
dönüm toprak vardır; yani bütün toprak 148 
dönümdür. Bunun 120 bdn dönümünün sahibi 
loprağm üzerinde oturan şu yukarıda saydığım 
bütün nüfusun elinde 28 bin dönüm toprak kal
maktadır. İşte, toprak reformunun büyük hedefi 
burasıdır. Huzurunuzdaki tasanda bu yöne yö
nelik hükümler vardır. Bunları sırası 'gelince arz 
edeceğim. 

Kahraman Maraş merkez ilçesine ait yukarı
daki bilgiler o bölgede toprak reformunun ne 
Kadar zorunlu olduğunu gösteren en büyük ka
nıttır. Bunun misallerini başka yerlerde görmek 
mümkündür. 

İkinci örneği Adana yöresinden vereceğim. 
İlgili kitabın 50 nci sayfasında belirtildiği üze
re, Adana merkez ilçesinde köy sayısı 94'tür. 
Burada da 424 bin dönüm toprak vardır. Bu 
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424 bin dönüm toprağın üzerinde 9 246 çiftçi 
•ailesi oturur; ama bunun 6 105'i toprak sahibi
dir, 'geri kalan 3 141 aile topraksızdır; yani çift
çi ailesi nüfusunun ı% 34'ünün toprağı yoktur. 

% 64'ünü teşkil eden toprak sahipleri arasın
da toprağın dağılımı şöyledir: 10 dönümden az 
toprağı olanlar (nüfusun ;% 16'sim teşkil eder
ler; 981 ailedir, ellerinde toprağın % 1,7'si var
dır. 

11 ilâ 25 dönüm arasında toprağı olanlar 
1 315 'ailedir; nüfusun % 21,5'ini teşkil ederler, 
24 bin ödnüm toprağı kullanırlar re nüfusun 
21,0'i toprağın % 5,8'ini işler. 

25 ilâ 50 dönüm arasında toprağı olanlar 
1 502 ailedir, nüfusun % 24;6'smı teşkil ederler, 
işledikleri arazi 57 308 dönümdür; toprağın 
'% 13,5'ini işlerler. 

51 ilâ 75 dönüm 'arasında toprağı bulunan ai
le sayısı 772'dir. Nüfusun % 11,8'i, toprağın 
c/c 10,5'ini işlerler. 'Burada toprak ve nüfus ora
nı birbirine yaklaşmıştır. Demek ki, Adana mer
kez ilçesinde 51 ilâ 75 dönüm arasında toprağı 
olan insanların, (% 34 topraksızlar hariç) kullan
dıkları toprak (hakkaniyet içerisindedir; yani nü
fus oranı ile toprak oranı birbirine eşittir. Bu 
orandan aşağıda olanlar dengesiz, yukarıda olan
lar ise büsbütün dengesizdir. 

78 ilâ ICO dönüm arasında, toprağı olan 507 
aile vardır. Nüfusun % 8,3'ünü teşkil ederler, 
toprağın % 10,8"ini kullanırlar; burada da bir 
denge vardır. 

101 ilâ 200 dönüm arasında 709 aile vardır. 
Nüfusun % 11,6'sım teşkil ederler, toprağın 
% 24.5'ini kullanırlar. 

200 dönümden fazla toprağa sahip ailelerin 
sayısı 309'dur. nüfusun % 6,1 'ini teşkil ederler, 
toprağın % 33.2'sini kullanırlar ki, burada da 
büyük dengesizlik var. 

Şimdi, Adana merkez ilçesinde topraksız ola
rak; 824 ortakçı, 31 kiracı, 2 236 tarım işçisi ai
lesi vardır; 3 141 aile topraksızdır. Adana yö
resinde 541 ailenin elinde bulunan 350 bin dönüm 
toprak, toprağm üzerinde oturmayan insanların 
elindedir. Yani, yukarıda rakamlarını verdiğim 
424 bin 'dönüm toprağın, 350 bin dönümün sahip
leri, yukarıda verdiğim sayıların dışında şehirler
de oturan 541 ailedir. İşte, toprak reformunun 
'hitap edeceği meselelerden birisi... 

Arkadaşlarım, bu konu öteden beri Türkiye' 
do 'tartışma konusu olmaktadır. Alışılmış bir mül
kiyet; şehirlerde oturan insanlar topraklarını köy
lerde yancılara, ortakçılara veriyorlar. Bu bir 
mülkiyet hakkıdır. Doğrudur, babadan, ana
dan devam eden bir mülkiyet hakkıdır; 
ama o topraklar üzerinde biraz sonra çok 
daha korkunç, örneklerini 'vereceğim yok
sul insanlar »vardır. Yasalar, anayasalar 
bir şeyi öngörmüşse ki, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası da halkın oyları ile kabul edilmiş bir Ana
yasadır. Halkın oyları ile değil de, başka türlü 
anayasalarda olduğu gibi, yasama, meclislerince 
bile kabul edilen anayasalar, nihayet halkın 'mü
messilleri tarafından kabul edilmiştir. Bu anaya
salar bir toprak konusunu, bir toprak dağılımını 
düzenleyici bükümler getirdiği vakit, 'artık buna 
bir yerde rıza göstermek lâzımdır. Aksi hakle bu 
haksızlık devam edip gidecektir. 

Adana'da toprağın altıda beşine sahip olan bu 
541 aile, toprak üzerinde oturmuyor; Adana'da, 
Ankara'da, İstanbukda belki de Eskişehir'de otu
ruyor'. Tabiî ki iyi niyetli ellerde uygulama olana
ğına kavuştuğu 'hallerde bu kanunda bütün bun
lara bir zaman içerisinde çözüm getirecek ve tü
münü kapsayacak hükümler 'vardır. 

Şimdi bu Adana Merkez ilçesinin sonucunu or-
t aya koy uy o r um. 

9 246 çiftçi ailesi 424 bin dönüm toprağa sa
hip, 6 105 aile toprak sahibi, 3 141 aile 'top
raksız, (nüfusun % 34di.) 541 aile elinde de 350 
bin dönüm teprak; fakat bu 541 aile toprak üze
rinde oturmuyor. 

Arkadaşlarım, Adananın merkez ilçesi ola
rak rakamlarını verdim. Bir de Adana'nm il ola
rak daha özet rakamlarla şu sonucunu görüyo-
ru; : 

Ceyhan ilçesinde 1 996 ailede 32 bin 'dönüm 
toprak var. Nüfusun % 27,8'inde % 5,7 toprak, 
25 dönümden az. 200 dönümden çok olanlar 507 
ailede, 261 bin dönüm teprak var; nüfusun 
% 7 si toprağın % 41,4'üne sahip. 

Çiftçi aile sahibi 10 931, topraksız 3 749; 
] topraksızların tüm çiftçi a de sayısına oranı % 34, 
j 3 ve köyde arazisi olup da, şehir ve kasabalarda 

oturan 960 aile 297 bin dönüm toprağa sahip. 
Ne kadar büyük bir dengesizlik var. 

Burada üç ilçe almış bulunuyorum. Bunlar 
I Adana tipik ilçeleridir; Ceyhan, Kadirli ve Kara-
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taş. Kadirli'nin de Türk politika hayatında ne ka
dar 'büyük önem taşıyan ilce olduğunu da bilme
yen yoktur. 

Kadirll'de, çiftçi aile sayısı 8 386, topraksız 
aile sayısı 3 012'dir. Tam çiftçi aileleri arasın
da % 35,9'u topraksızdır. 25 dönümden az olan 
mülk sahipleri, nüfusun % 43,5'ini teşkil ediyor 
ve ellerinde toprağın % 11,2'si var. 

200 dönümden çok toprağa sahip olan aile sa
yısı, nüfusun % 2,9'unu tenkil ediyor. Elinde 
toprağın c/c 25,4'ü var ve Kadirli'de de_ 785 aile
nin elinde 143 hin dönüm toprak vardır ki, bu ai
leler de toprak üzerinde oturmazlar. Adana'da, 
Ankara'da, İstanbul'da, 'belki de İsviçre'de otu
rurla i*. 

Adana'nm Karataş İlçesi; 
4 589 çiftçi ailesi var, bunun 1 985'i; yani 

% 43,2'si topraksızdır. Aşağı yukarı nüfusun 
yarısı topraksız. Karataş'da 25 dönümden az 
olan tarım aile sayısı 874, ellerindeki toprak 
12 552 dönüm. Nüfusun % 33,6'sı toprağın 
% 4,6 sini kullanıyor. 200 dönümden çok top
rağa sahip olan aile sayısı 84'dür. Ellerindeki 
toprak 24 281 dönüm, nüfusun % 1.4'ü, toprağın 
11,6 sına sahip; ama daha önemli Karataş'da 
hiç oturmayan bir kısım insanların; yani iyi bir 
yer olmaması nedeni ile Karataş'ta oturmayan. 
ama mülk sahibi 1 494 ailede, 630 bin dönüm 
toprak vardır ki, sahipleri Karataş'ta oturmaz
lar. 

Adana İlinin toplam 79 881 çiftçi ailesinin 
26 079'u; yani % 32,6'sı topraksızdır. 25 dönüm
den az toprağı olan aile, 25 925 ki, nüfusun ya
rısına yakındır, % 48 inin ellerinde 325 bin dö
nüm toprak var. İşlenen toprakların % 11'ini 
teşkil ediyor. Bütün Adana İlinde 1 983 aile 
elinde 861 bin dönüm toprak var, nüfusun 
% 3,9'u toprağın °/c 29.6 sini kullanıyor ve top
rağın 1 milyon 900 bin dönümünün sahipleri 
mülkün üzerinde oturmazlar. 

Hatay'dan da kısa örnekler arz etmek isti
yorum. 

25 dönümden az toprağa sahipler nüfusun 
% 81.7 sini teşkil ediyor. Kullandıkları toprak 
tüm tarım araz;sinin % 33.9'dur. 200 dönümden 
fazla il dahilinde toprağı bulunan aile sayısı 
324. kullandıkları toprak 141 bin dönüm ki, nü
fusun % 0,9'n. toprağın % 22 sini kullanmakta
dır. Topraksız aile, ortakçı aile ve kiracı aile 
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durumu Merkez İlçesinde 12 969 çiftçi aileden 
5 595'i topraksızdır, nüfusun % 43,1'i... Hassa' 
da 3 637 çiftçi aileden 1 617'si topraksızdır, nü
fusun % 44,5'i... 

Kırıkhan'da 5 076 aileden, 1 944'ü topraksız
dır, nüfusun % 38,3'üdür. 

Reyhanlı; ise Türkiye için bir rekordur. Bu
rada 4 544 aileden 2 754'ü topraksızdır, nüfu
sun % 60,6'sini teşkil eder. 

Şimdi köyde arazisi olup da, şehir ve kasa
balarda oturan ailelerin sayısı, Hatay İline ait 
kitabın 59 ncu sahifesinde mevcuttur. 

Merkezde 1 755 aile elinde 170 bin dönüm 
toprak vardır, bunların sahipleri toprağın üze
rinde oturmazlar. 

Kırıkhan'da 375 aile, 134 bin dönüm topra
ğın sahibidir ve bunlar da toprak üzerinde 
oturmazlar. 

Reyhanlı'da 328 aile, 238 bin dönüm topra
ğın sahibidir ve bunlar da toprağın üzerinde 
oturmazlar. 

Hatay İli içersinde 371 köy vardır, 2 köy 
c,ahsa aittir. 35 köy aileye aittir, 13 köy de sii-
kîkye aittir; yani toprak dağılımındaki ıstırap 
biraz daha derinleşmektedir. Bunu da aynı ki
tabın 60 ncı sahifesinde görmek mümkündür. 

Urfa İli; aile işletmeleri ve büyüklükleri da
ğılış oranı; 25 dönümden az toprağı olan 4 515 
aile var, 55 bin dönüm toprağı kullanırlar, nü
fusun c7c 18'i toprağın % 1,2 sini kullanır. 200 
dönümden fazla toprağı olan aile sayısı 4 825, 
nüfusun c/c 19 udur, kullandıkları toprak % 
65.3'dür. 

Topraksız aile, ortakçı aile ve kiracı aile du
rumu. Urfa'ya ait kitabın 65 nei sahifesinde gös
terilmiştir : 

Merkezde 10 882 çiftçi ailesinden, 6 546'sı 
topraksızdır. Topraksızların, tüm tarımla uğra
şan aile içindeki oranı % 60.2'dir. 

Akçakale'de 5 041 aileden 2 876'sı topraksız
dır. Nüfusunun % 57.1'i topraksız. 

lîilvan'cla 3 624 çiftçi ailesinin 2 542'si; ya
ni °fc 70.1 'i topraksızdır. Bu isimler yabancı gel
miyor. Türkiye'de toprağa ilişkin birçok ağır 
olayların, kanlı olayların olduğu bölgelerdir 
bunlar. Toprak ilişkilerinin bozuk olduğu yer-
^evd.G bu türlü olaylar da fazla oluyor. Bu isim
leri hep hatırlıyoruz tabiî. 

Siverek'te 9 256 çiftçi ailesinin 5 808'i; ya
ni nüfusun % 62,7'si topraksızdır. 
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Viranşehir'deki durum ise, yine Türkiye'de
ki büyük rekorlardan birisidir; 5 317 çiftçi ai
lesinden 4 038'i; yani nüfusun % 75,9'ıı toprak
sızdır. 

Şimdi köyde arazisi olup da, şehir ve kasa
balarda oturan insanlara ait rakamlar aynı ki
tabın 66 ncı sayfasında mevcuttur. Buna göre, 
merkez ilçede 800 bin dönüm toprağa sahip 
1 264 aile toprağın üzerinde oturmaz. 

Akçakale'de 727 bin dönüm toprağa sahip 
949 aile toprağın üzerinde oturmaz. 

Siverek'te 700 bin dönüm toprağa sahip 335 
aile toprağın üzerinde oturmaz. 

Urfa İlinde 6^4 köy vardır. Bu 644 köyden 
51 köyün her biri birer şahsa aittir, 40 köy aile
lere aittir, 32 köy sülâlelere aittir. Demek ki, 
644 köyün 123 ünde köy mülkiyeti mülkiyet ola
rak bir şahsa, bir aileye veya bir sülâleye ait
tir. Böyle bir yerde demokrasi uygulaması 
olabilir mi? 

Arkadaşlar, bu niteliklerini verdiğim köyler
de, hepinizin bildiği köylü hayatının yaşantı 
özentilerini de şöylece özetlemek mümkün. 

Üretim ve gelir seviyesi düşüktür. Yıllık ge
lir hava şartlarına bağlıdır. Pazarlama düzeni
nin yetersizliği yüzünden önemli derecece ge
lir kaybına uğranılarak, yaşama standardı bir 
türlü yükseltilememistir. Beslenme imkânları sı
nırlı, ölüm oram yüksektir. 

Eğitim imkânlarından sınırlı olarak yarar
lanılmakta ve bu yüzden bugün ancak okurya
zarlık oranı % 57'ye ulaşabilmiştir. % 43'ü 
okuryazar değildir. 

Altyapı imkânları yetersizdir. Çalışma ve 
kaynakların kullanılma imkânlarını kısıtlayan 
sosyal ve ekonomik şartlar bozuktur. Nüfusun 
hızlı artışı, tarımın makineleşmesi, tarım tek
nolojisi ve araçlarının bir ölçüde gelişmesine 
rağmen, verimin yeter ölçüde artmayışı, işlene
bilir tarım arazisinin sınırına yaklaşması, mev
cut tarım işletmelerinin veraset yoluyla parça
lanması, tarım toprağının yoğunlaşması, tarıma 
açılan diğer kültür arazisinin verimsiz duruma 
gelmesi gibi nedenler, köyde artan nüfusun bes
lenme imkânlarını sınırlamaktadır. Bunun so
nucu olarak toprak, su, mera ve orman varlığı 
tahrip edilmekte ve şehirlerin çekimine uyarak, 
daha iyi yaşama şartlarına kavuşmak isteyen 
köylü şehire göçmektedir. Şehirlere doğru bu 

akımın çıkış noktasını genel olarak da orman 
köyleri teşkil etmektedir. 

Arkadaşlar, mesele bu noktaya gelmişken 
Türk tarımının ne halde olduğunu ifade etmek 
için, biraz da gelir dağılımı üzerinde söz söy
lemek isterim. 

Tarım kesiminde fert basma millî gelir, 1961 
sabit fiyat!arıyle verilen rakamlara göre, 1948 
yılında 804 lira iken 20 sene sonra, 1968'de 903 
liraya çıkmıştır. Demek ki tarımda % 12 bir 
millî gelir artışı olmuştur. 20 yıllık bir dönem 
içerisinde. Yılda ortalama artış % 5 TL.'dır. 

Sanayide 1948'de fet başına düşen millî ge
lir 2 275 lira iken, 1968'de 3 959 lira olmuş; 
yani % 74'lük bir artış olmuştur. Tarımda 20 
yıllık dönemde 804 liradan 903 liraya çıkan, 
% 12lik bir artış varken sanayide % 74'lük bir 
artış olmuştur. Hizmet sektöründe 2 694 liradan 
5 072 liraya çıkarak daha büyük bir artış, 
c/c 88'lik bir artış olmuştur. Yıllık ortalama ar
tış hızı Türk lirası olarak, 1961 fiyatlarıyle ta
rımda 5 lira, sanayide 114 lira, hizmetlerde 135 
liradır. 

Sonuç olarak bunun özeti şudur : Tarımda 
çalışanların gelir artışının yüzde oranı 20 yıl
da, sanayide çalışanlardan beş defa daha az, 
hizmet sektöründe çalışanlardan altı defa daha 
düşük olmuştur. Demek ki; Türk toplumunun 
millî gelir düzeyinde 1948 - 1968 arasında bir 
gelişme var; ama bu gelişme daha çok sanayi 
sektöründe ve hizmetler sektöründe çalışanlar 
için olmuştur. Türk toplumunun büyük çoğunlu
ğunu teşkil eden köylünün; biraz evvel toprak 
dağılımı düzenini ortaya koyduğum bu şartlar 
içinde yaşayan köylünün hayat standardı millî 
gelirin ortalama artış hızına uyamamış, onun 
çok gerisinde kalmıştır. 

1968'de tarım sektöründe çeşitli işletme bü
yüklüklerinde gelir dağılımı da şöyledir: 50 dö
nümden az toprağı bulunanların, ki bunlar ta
rımla uğraşan nüfusun % 62'sini teşkil eder
ler, iki milyon ailedir, tarım arazisinin % 24' 
üne sahiptirler ve bunların fert başına düşen 
yıllık geliri 485 liradır. Yani Türkiye'de 50 de
kardan daha az toprağa sahip köylü nüfusu
nun fert basma yıllık geliri 485 liradır. Millî 
gelir seviyesinin çok aşağısmdadır. 51 - 200 dö
nüm arasında toprağı olanlarında, ki bunlar ta
rımla uğraşan nüfusun % 27'sini teşkil ederler, 
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tarım arazisinin •% 41'ine sahiptirler, 1 717 Türk 
lira millî gelirden fert başına pay alırlar. 201 -
1 000 dönüm arasında toprağa sahip olanlar, ta
rımla uğraşan nüfusun % 3,5'unu teşkil ederler, 
% 23 toprağa sahiptirler, fert başına 7 414 lira 
millî gelirden pay alırlar. Türkiye millî gelir 
seviyesinin üstüne çıkmışlardır. Yani 200 dö
nümden fazla toprağa sahip olan tarımla uğra
san nüfusun millî gelir standardı Türkiye'nin 
fert basma düşen millî gelirinin aşağı yukarı iki 
katıdır. 1 000 dönümden daha fazla toprağa sa
hip olanlar tarımla uğraşan nüfusun % 0,4'ünü 
teşkil ederler, % 10 toprağı kullanırlar, 49 750 
lira millî gelirden pay alırlar, dolayısıyle Tür
kiye standardının çok üstünde bir standarda sa
hiptirler. 

Şimdi bu cetvelin özeti de şudur: 1 - 50 de
karda çalışanlarda fert başına yıllık gelir 485 
T.L.'dir. Bu, tarım sektöründe fert başına orta
lama yıllık gelirin (903 T.L.) yarısı kadardır. 
Tarım sektörü biraz evvel okuduğum cetvelde 
Türkiye standardının aşağısmdaydı; ama 903 li
raydı, Türkiye standardının 1/4 oranında aşa
ğıdadır: ama 50 dönümden aşağı toprağa sahip 
olanların standardı da bunun yarısı kadardır. 
51 - 200 dönüm arasında toprağa sahip olanla
rın standardı, ortalama millî gelir dağılımının 
yansından biraz fazladır. 201 - 1 000 dönüm ara
sında toprak sahibi olanlarda fert başına düşen 
yıllık millî gelir, Türkiye ortalamasının 3,5 ka
tıdır. 1 000 dönümden fazla toprak sahibi olan
ların da fert başına düşen millî gelir Türkiye 
jnllık ortalamasının 21.5 katıdır. 

İşte bunlar ne kadar dengesiz bir gelir da
ğılımının var olduğu Türkiye'de toprak refor
munun ne kadar lüzumlu olduğunu gösteren 
rakamlardır. 

Arkadaşlarım, dengeli bir kalkınma düzeni 
içerisinde sosyal adaleti sağlayıcı tedbirler alı
namadığı sürece nüfus başına düsen millî geli
rin artması, artan refahın genel bir ölçüsü ola
maz. Artan millî gelir, gelir dağılımındaki den
gesizlik yüzünden belirli ellerde toplanacak, 
toplumun giderek huzursuzluğa düşmesi önle
nemeyecektir. Bir süre sonra refahın tabana ya
yılması yerine tavana yükseldiğini görmek ka
çınılmaz olacaktır. Bu nedenle, millî gelir dağı
lımında adaleti sağlayıcı tedbirlerin ciddî ola
rak ele alınması kalkınma plânlarının başta ge

len görevleri arasındadır. Oelir dağılımındaki 
adaletsizliğin başlıca nedeni olan yapısal güç
lüklerin ortadan kaldırılması ele alınacak ilk 
tedbirlerdendir. Bu nedenle toprak reformuna 
son derece ihtiyaç vardır, ülkemizde. Bu konu
yu bitirirken millî gelir dağılımındaki korkunç 
adaletsizliğe ait bâzı örnekleri, Devlet eliyle 
yapılan yayınlardan aldığımız birkaç rakkam 
ile yeniden ortaya koymakta yarar vardır. 

Yapılan bir araştırma sonucuna göre, 1963 
yılında yurdumuzda bütün ailelerin en alt ge
lir tabakasını teşkil eden % 20, millî gelirden 
% 4,5 oranında, pay alırken; en üst gelirdeki 
% 20'nin millî gelirden aldığı pay 57?dir. 1963' 
de nüfus başına millî gelir carî fiyatlarla 1 994 
liradır. Oysa, en alt gelirdeki % 20 ailede aile 
başına 2 500 lira, en üst gelirdeki % 20 ailede 
aile başına 32 bin lira yıllık gelir düşmektedir. 
Sektör farkı ve insan - toprak ilişkileri dikka
te alınmadan bu örneklerde gelir dağılımının 
1/13 oranında olduğu ortaya, çıkmaktadır. Biraz 
da, nüfusun şehirlere göç hareketini toprak re
formuna ilişkileri olması bakımından bu nok
taya, değinmek istiyorum. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra yapılan 
sosyal devrimler ve ilk yıllarda ulaştırma ve sa
nayileşmede yapılan bâzı hamleler toplumumu
zu orta, çağ nizamından koparmış, yeni bir ha
yat tarzına girmek üzere hareket getirmiştir. 
Özellikle. İkinci Cihan Savaşından sonra baş
layan ve gittikçe artan bir hızla devam eden nü
fus hareketleri Türkiye'yi süratli gelişim ve de-
şim içine sokmuştur. Şehirlerin süratle değişen 
sosyal yapıları yeni sosyal meseleleri ortaya çı
karmaktadır. Endüstride başlayan gelişme sos
yal meseleleri ortaya çıkarmaktadır. Endüstride 
başlayan gelişme sosyal hayata genişlik kazan
dırmaktadır. Sosyal hayattaki bu genişleme, de
mokratik düzenin icabı, fikir cereyanlarının de
ğişik ve karşıt yönlerde gelişmekte ve yayıl
makta olması, ulaştırma sistemindeki inkişaflar 
dolayısıyle mesafelerin kısalmakta olması ha
yatı daha çok süratli, ve hareketli bir hale ge
tirecektir. Sosyal bünyemizin değişmesine yol 
açan bu gelişmeler gelecekte iç politika haya
tımızı daha ziyade etkileyecektir. Bu yüzden 
Türkiye'nin yönetimini bugün ve yarın bekleyen 
koşullar, problemler ve bunların halli metotları 
düne nazaran çok farklılık gösterecektir. 
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Arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi bir kısa 
özet yapmak lâzım, Türkiye nüfusu 1927'de 13 
milyon idi; bunun 3,3 milyonu, yani nüfusun 
% 24,2'si şehirli idi. 23 yıl sonra 1950 yılında 
nüfus 20 milyon 947 'bin oldu; bu nüfusun 5 
milyon 244 'bini, yani nüfusun '% 25'i şehirler
de yaşar olmuştur. 23 yıllık bir dönemde şe
hirli nüfusunun genel nüfus içerisindeki ora
nı ı% 24,2'deıı!% 25'e çıkmıştır. Yani, % 0,8 art
mıştır. 1970'de ise, yani 1950 - 1970 arasındaki 
dönemde ise genel nüfus 35 milyon 677 bin ol
du, bunun 12 milyon 898 bini şehirli nüfus oldu. 
Yani, şehirli nüfusun bütün nüfus içerisindeki 
oram % 35,9'a yüksekli. 1950'de % 25'i idi. De
mek ki, «on 20 yıl içerisinde % 10,9 oranında 
şelhir nüfusu artmıştır. Bu inceleme, 1950'lerden 
itibaren »tarımsal bünyedeki değişiklik ve ar
tan nüfus ilişkilerinden büyük nüfus hareket
lerinin şehirlere ne kadar hücum ettiğinin bir 
örneğini ortaya koymaktadır. 

(Bu tablodan görüleceği gibi, ilk 23 yıllık 
dönemde % 0,8 Tik bir artış göstermesine kar
şılık, 1950 - 1970 döneminde % 11 İrk bir artış 
ile şehirleşme hareketi büyük bir gelişme gös
termiştir. 

1972'de kabul edilen Teşviki Sanayi Kanu
nu ile liberal bir ekonomi düzenine sokulan 
ekonomi politikası endüstriyel gelişmeyi sağla
yamadığı için 1930'dan sonra devletçi bir reji
me gidilmiştir. Büyük endüstrinin yurdumuz
da ilk defa kurulmasına başlanan bu dönem, 
İkinci Dünya Savaşmınm çeşitli yıkıcı etkileri 
yüzünden başarılı olamadığı için endüstriye 
bağlı şehirleşme hareketi gelişememiştir. 

Öte yandan, doğurgan nüfusu silâh altın
da bulunduran savaş yıllarının nüfus artışına 
engel oluşu şehirleşme olayının 1950'e kadar 
gelişmemesinin diğer ibir sebebini teşkil etmiş
tir. İkinci Cihan Savaşı şartlarının makina, 
araç, vesaire ithalatını kısıtlayan etkilerinin 
ortadan kalkması, dış yardım ve yabancı ser
mayenin desteklediği özel teşebbüsçü bir eko
nomi düzeninin 1950'e kadar endüstrinin yıp
ranmış donatımını yenilemesi, endüstride geliş-

. meye yol açmıştır. Bu dönemde endüstri sektö
ründe çalışan nüfusda bir artış meydana "• gel
miş olmasına rağmen, 1950'den sonra büyük 
ölçüde -gelişen şehirleşmenin başlıca sebebi ol
duğu ileri sürülemez. Bu sebebi, özellikle nüfus 

] hareketlerinde ve iç göçlerde aramak lazımdır. 
i 1950'den sonra yurdumuzdaki şehirleşme hare

ketinin baş nedeni endüstrileşme değildir. Nü-
j füsun hızla artışı, ekilebilir topraklarımızın son 
j sınırına varması, tarımda makineleşme ve top-
ı rak dağılımındaki dengesizlik 1950'den sonra

ki şehirleşme hareketinin başlıca nedenini teş
kil etmiştir. Şehirleşmeye sebep olan iç göçle
rin endüstriyel gelişmeden değil, tarım ve top
rak sorunlarına dayalı bir olay olduğunu Ka
radeniz bölgesine ait nüfus hareketleri daha be
lirli bir tarzda doğrulamaktadır. 1960'da Rize 
I]i, kendisinde doğan nüfusun % 24,9'unu başka 
bölgelere göçmen göndermiş durumu ile ül
kemizde başta gelmektedir. Trabzon ve Kasta
monu bunu takip etmektedir. Karadeniz böl
gesinde büyük şehirlere yönelen bu nüfus akı
nımın başlıca nedeni artan nüfusun meydana 
getirdiği nüfus yoğunluğu ve toprağın yeter
sizliğidir. İstatıistiıkkr göstermektedir iki, çay 

I tarımının büyük ölçüde genişlemekte olduğu 
i Eize bölgesinde bugün kendi ili dışına devam 

eden göçmen akımı 1960'dan öncesine nazaran 
j daha azalmış ve yavaşlamıştır. 

1952 sayınıma göre Türkiye'de çiftçilikle 
geçinen 2,5 milyon ailenin 444 bini, yani !% 17,6' 

I sı Karadeniz bölgesinde yaşadığı halde, bütün 
yurtta işlenmekte olan toprağın 19 milyon 452 

I bin hektar toprağın ancak 1 milyon 400 bin 
hektarı, yani l% 1,5'u bu bölgededir. Ayrıca bu 
bölgede toprak sahibi 444 bin ailenin 217 bini, 

I yani % 49'mın elinde 20 dönümden az arazi 
vardır. Bunların işledikleri toprağın •% 3'ünü 

I de Karadeniz bölgesinde işlenen toprağın sa-
I dece % 15'idir. 
I Tarım sektöründen ayrılarak şehirlere göç 
I eden nüfus sanayi sektöründen çok hizmcıtler 
I sektörüne akmaktadır. Bunu teyit eden bâzı 
I rakamların incelenmesi 1950 - 1960 dönemin-
I ;le ortaya çıkan hızlı 'şehirleşmenin endüstrileş-
I :ue anlamına gelmeyeceğini de ortaya koymak

tadır. 1950'de tarımda çalışanların genel nüfus 
kindeki oranı •% 83,7 idi. Oysa 1960'da % 
79'a düştü, 1972'de % 65'e düştü. 

I Sanayi sektöründe artış ise, tarımın bu aza-
¥ lışı nispetinde olmamıştır. 1950'de sanayi sektö-
I ründe çalışan nüfus % 8,3 iken 1960'da % 9'a 
I çıkmış, 1972'de ki, - Plânlı kalkınma dönenıin-
I deki hızlanma nedeniyle - % 11,3'e çıkmıştır. 
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Halbuki, biraz evvel şehirleşme oranım gör
dük, büyük bir hızla gelişme vardı, 1950 ilâ 
1970 arası 20 yıllık dönemde şehirleşmede % 11 
bir artma vardı. Oysa, görüyoruz ki, 1950 ilâ 
1972 arasında sanayi sektöründe çalışan nüfu
sun oranı sadece % 3 artmıştır. Demek ki, şe
hirleşme hareketleri Türkiye'de sanayie daya
lı bir gelişme değildir, tamamiyle toprak sorun-
larıyte ilgili bir gelişmedir. 

Böylelikle topraktan ve tarımdan ayrılarak 
şehirlerde toplanan nüfusun küçük bir kısmı
nın sanayi sektörüne girdiği, çoğunun ise, hiz
metler sektöründe yer aldığı veya şehirlerde 
geniş işsiz ve geleceği güvensiz, yoksul yığın
larının doğmasına sebep olduğu görülmektedir. 

Bu güne dek Türkiye'de Anayasamızın 41 
nei maddesinde öngörülen «insanlık ha3Tsiyeti-
ııe yaraşır bir yaşayış seviyesi» henüz sağlana
mamıştır. Büyük kitleler çok kötü şartlar için
de ve uygarlık araçlarından yoksun olarak ya
şamaktadır. Halen okuma çağında bulunan nü
fusun c/c 37'si okuma - yazma bilmemektedir -
1972 rakamlarını veriyorum -Köylerin % 39,3'ü 
içme suyundan yoksun veya yeteri kadar içme 
suyu bulamayacak durumdadır. Tüm nüfusun 
c/c 69'u elektrikten faydalanamamaktadır, bu 
oran köylerde % 89'dur. Doğan her 1000 çocuk
tan 165'i bir yıl içerisinde ölmektedir. Nüfusun 
c/c 2,5'u veremlidir buna karşılık 4000 kişiye 
bir doktor düşmektedir. En büyük üç şehirdeki 
nüfusun 1/3'ü te'k odalı evlerde yaşamaktadır. 
Gecekondularda yaşayan insan sayısı 1972 yı
lında 2.5 milyonu aşmıştır. 

1923'teki durum açısından bakıldığında par
lak gibi görünen bu ilerlemeye rağmen, Türki
ye bugün ileri bir ülke yapısına ulaşamamıştır. 
Şurası bir gerçektir ki. son 40 yılda yapılan 
işler, Türkiye'nin sanayi devrimini başarması
na ve yüksek tasarruf seviyeli dinamik bir eko
nomi yapısı kazanmasına yetmemiştir. 

Arkadaşlarım Türkiye'de toprak reformu
nu gerekli kılan nedenleri bu şekilde özetledik
ten sonra, şimdi toprak reformunun yapılması
nı güçleştiren etkenler nelerdir. Bunları da da
ha kısa özetlerle ifade etmek istiyorum: 

1. Büyük toprak sahiplerinin etkisi. Büyük 
toprak sahipleri bugüne kadar Türkiye'de top
rak reformunun yapılmasını önlemişlerdir. 

2. Aracılar ve tefeciler, büyük toprak sa
hiplerinin örgütlerini teşkil eden Türkiye Zira
at Odaları Birliği, Türkiye Çiftçi Teşekkülleri 
Federasyonu ki, bunların her birisi ekonomik 
ve siyasal güç nedenleridir. Bunlar Türkiye'de 
toprak reformunun yapılmasına daima karşı 
çıkmışlardır. Bu saydığım teşekküllerin bu 
güne kadar yayınlanmış bütün broşürleri, bü
tün kitapları getirilecek olursa, tamamiyle top
rak reformuna karşı çıktıkları görülmektedir. 

3. Bu da kafi değildir, siyasî partilerimiz de 
toprak reformuna ciddî bir şekilde eğitebilmiş 
değillerdir. Örnek olarak 'bir kaç partinin prog
ram ve tüzüklerindeki toprak reformuna iliş
kin hükümleri belirtmek isterim. 

En büyük partimiz Adalet Partisinin tüzük 
ve programının temel görüşler bölümünün 45 
nei maddesinde aynen şöyle yazmaktadır: 
«Topraksız köylünün topraklandırılmasın! lü
zumlu ve zararı görmekteyiz. Topraklandırma
yı dar anlamda toprak dağılımı şeklinde değil, 
tarımsal kalkınmamızı sağlayacak bir politika
nın tümü olan tarım reformunun bir unsuru 
olarak anlıyoruz. Devlet elinde bulunup verim
li bir şekilde kullanılmayan ve işlenmeyen bü
tün toprakların belli Ölçüler ve şartlarla dağı
tılmasına taraftarız.» Bu kadarla kesiyor. Yani 
Devletin elindeki toprakları dağıtıyor, 1945 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun hükümleri 
içerisinde. 

Adalet Partisinin 1965, 1969 ve 1970 Demi
rci Hükümeti programları yukarıda yazılan 
prensibi genişleterek tekrarlamaktadır. Görülü
yor ki, Adalet Partisi ve onun içinden çıkan 
hükümetler toprak reformunu değil, tarım re
formunu benimsemekte. Toprağı, tarım refor
munun bir unsuru olarak kabul etmektedirler. 
Bunun manası, şahıslara ait büyük toprakları 
dağıtım dışı bırakmak, küçük toprakları birleş-
tirmemek ve sadece kullanılmayan hazine top
raklarını dağıtmaktır. 

Diğer bir deyimle Adalet Partisi bugüne-
dek büyük olsun, küçük olsun mevcut njülkiyct 

I düzenini olduğu gibi bırakarak, tarımı gclişti-
I ren xe dönüm başına verim artıran tedbirler 

üzerinde durmaktadır. 
I Demokratik Partinin Programının 111 nei 
I maddesinde ise; «Topraksız veya yeter toprağı 
I olmayan köylünün toprak sahibi kılınmasını 
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lüzumlu .görmekteyiz, fakat ziraat arazimiz ne 
şeJkilde hesaplanırsa hesaplansın, bu günkü çift
çi ve köylü nüfusuna yeterli değildir.» Prog
ramda Toprak reformunu önleyici yönde daha 
sivri fikirler vardır. Nitekim, bu tasarı karşı
sındaki Demokratik Partili arkadaşlarımızın tu
tumu da 'bunu teyid etmektedir. 

Pragramdaki : «.Mülkiyetin muhafazası, 
devri, intikali ve devamı şartlarım ortadan kal
dırmadan toprak sahibi ile topraksızlar, kiracı 
ve az toprak sahipleri arasındaki münasebet
leri Anayasa, sınırları içinde düzenleyecek, özel 
teşe'bbüsü engellemeyecek ve düzenli işletmele
re dokunmayacak ;bir toprak reformuna taraf
tarız.» sözü ilginçtir. 

P>u hükmü bir incelemeye tabi tutacak olur
sak, 'Demokratik Partinin de hazine toprakları 
dışında bir dağıtıma taraftar olmadığı görül
mektedir. 

'Cumhuriyetçi Güven Partisinin programın
da da şu hükümler vardır. Programının 37 nci 
maddesinde: «Bütün tedbirleri içine alan bir 
zirai reform yapılacaktır. Toprak reformu zirai 
reformun zarurî bir unsurudur. Hiç kimsenin 
toprağı gerçek bedeli Anayasanın öngördüğü 
usuller gereğince verilmeden elinden alınamaz.» 
Yani, mülkiyet sahiplerine toprak reformunun 
yapılamayacağına dair sonsuz 'bir teminat. 

Bütün bunlar Türkiye'de toprak reformu
nun yapılmasını güçleştiren sosyal ve siyasal 
güçleri ortaya koymaktadır. 

4. Toprak reformunun yapılmasını güçleş
tiren etkenlerin bir diğeri kadastro yetersizli
ğinden doğan güçlüklerdir. 

5. Bir haşka neden, toprak üzerindeki hak
ların belirsizliğidir. 

6. Tarım dışı sektörlerde istihdam olanak
larının yetersizliğidir. 

7. Finansman güçlükleri. 
8. Kamulaştırma bedelinin ödeme şekline 

ilişkin Anayasa hükmü; ki eski Anayasada; ya
ni 1961 Anayasasında değiştirilmeden evvelki 
hükümde 10 yıllık taksitlerle ödeme süresi var
dı. Bu toprak reformunu güçleştiren bir unsur
du, ama 'bu son değişiklikle bu süre 20 yıla çı
karılmak suretiyle daha olumlu bir hale geti
rildi. 

9. Toprak reformunu güçleştiren nedenler 
arasında <bir de, gerçek karşılığın ödenmesi me

selesi vardı, 1961 Anayasasındaki hüküm 'böy
le idi, bu da toprak reformunu güçleştiren bir 
unsurdu, ama 1971 Anayasa değişikliğinde bu 
da vergi değerine çevrilmek suretiyle mesele 
kol a yi aştı rılmıştı r. 

Arkadaşlarım, kamulaştırılan toprak bedel
lerinin 20 yıllık taksitlerle 'ödenmesini yeni Ana
yasa. değişikliği öngörmektedir. Toprak refor
muna ciddiyetle yönelen ülkelerin çoğunda bu 
süre aşağı yukarı böyledir. Hiç birinde 10 yıla 
ve daha aşağı sürelerde toprak bedellerinin 
ödenmesine ait hükümler yoktur. Fillandiya ve. 
İran'da İra süre 15 yıl olarak saptanmıştır. Pa
kistan, İtalya, Bolivya; 'bunlar hepsi toprak re
formunu yapan ülkelerdir. Bir de o sloganlar 
işlenmiştir; «Toprak reformu yapmak komü
nistliktir şudur filan,» diye. Halbuki, demokra
tik ülkeler toprak reformunu yapıyorlar; işte 
Pakistan, İtalya, Bunlarda (ideme süresi 25 yıl
dır. İrak'ta 20 yılda, Mısır'da 40 yılda toprak 
bedellerinin ödenmesi önerilmiştir. 

Toprak reformunun yapılmasını güçleştiren 
etkenlerde, toprak reformuna ilişkin toprak sa
hiplerinin, aracı ve tefecilerin, Türkiye Ziraat 
Odalar Birliğinin görüşlerini ifade etmiştim. 
Bu arada son toprak reformu Geçici Komisyo
nunda toprak reformu tasarısı ele alındığı za
manlar bâzı ilginç konuşmalar da olmuştur. 
Parlâmentoya 'kadar yansıyan toprak reformu
na karşı olan bu görüşlerden bâzı özetleri ver
mek isterim. Bir sayın milletvekili arkadaşı
mız, bu zat Tarım Bakanlığı da yapmıştır, ko
nuşmalarının 'bir yerinde şöyle demiştir; «Ta
sarı memleket gerçeklerine aykırıdır ve Türk 
çiftçisine indirilmiş ağır bir darbedir.» Bunu 
söyleyen milletvekili arkadaşımız aynı zamanda 
Tarım Bakanlığı da yapmıştır. Diğer bir eski 
Tarım Bakanı arkadaş sözlerinde «Tasarı bu 
haliyle kanunlaşırsa, memleketin 'birçok yerin
de vuruşmalar olacaktır» demiştir. Komisyonda 
bu sözler söylenmiş, tutanaklara geçmiştir. Yi
ne bir milletvekili arkadaşımız «tasarının ka-
nunlaşnıaması lâzımdır. Bu yüzden ipe gitme
yi bile 'göze alırım» diyor. P i r başka Tarım Ba
kanlığı yapmış milletvekili arkadaşımız «Getiri
len tasarısı T. 1. P. nin hazırladığı tasarıdır. 
Toprak dağıtımına ihtiyaç yok, bünyeyi ıslah 
etmek lâzımdır.» diyor. Toprak dağıtımına hiç. 
ihtiyaç vok... Fra -benini baştan beri söylediğim 
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namütenahi dengesiz, adaletsiz toprak dağılımı 
var ortada, Devlet istatistiklerinde, Devlet ar
şivlerinde, Devlet dokümanlarında bunlar or
tada iken «Toprak dağıtımına ihtiyaç yok, bün
yeyi ıslah etmelk lâzımdır.» diyor. 

Bir partinin lideri bu tasarı için aynen şunu 
söylemiştir; 'bu söz basma geçmiştir. «Bu ta
sarının temelinde Marksist, kollektivist görüş
ler yatmaktadır.» 

Arkadaşlarım, hu meseleleri ortaya koymak
tan maksadım şu; dünyanın .birçok yerlerinde 
toprak reformu yapmak kolay olmamıştır. Ta
rım ve toprak reformunu demokratik ülkelerde, 
istikrarlı bünyelere sahibolan demokratik ülke
lerde, demokratik usullerle yapmak sakınca
sız, sarsıntısız olmuştur; ama demokratik ol
mayan ülkelerde toprak: reformunun yapılma
sı çok ağır şartlar içerisinde olmuştur. Büyük 
ölçüde üretim düşmüş hattâ kanlı vuruşmalar 
olmuştur. 

Türkiye demokrasi ile idare edilen bir ülke
dir. İnsan haklarına dayalı Anayasası bulunan, 
Parlâmentosu, çift Meclisi, Anayasa Mahkeme
sine kadar çeşitli hukuksal teminatları bulunan 
bir hukuk Devletidir. Böyle bir ülkenin insan
larıyız. Demokratik yoldan, Anayasanın ön
gördüğü yoldan, yasalarla bir toprak reformu 
yapmaya yönelmişiz, vuruşmalardan bahsedili
yor. Halka bu sloganlar veriliyor. Çıkarılacak 
olan tasarının kolektivist olduğu, Marksist 
görüşleri haiz olduğu ifade ediliyor. Bunlar as
lında iyi niyetin eserleri değildir. 

Arkadaşlarım, toprak reformlarında uyul
ması gereken anakurallara da kısaca değinmek 
isterim:. 

1. Geniş toprak mülkiyetinin sınırlandırıl
ması; bir toprak reformunda eğer bu husus 
yoksa o toprak reformu değildir. Bu tasarıda 
bu var. 

2. Toprağın, onun üzerinde fiilen çalışan 
ortakçıya, kiracıya ve benzerlerine aidolma-
sı; hu nitelikten yoksunsa bir tasarı, bir 'kanun 
onun toprak reformuyle ilgili yönü olamaz. 

3. Küçük çiftçiye toprak: dağıtılması veya
hut dağıtılırken toprak miktarının tabanının 
tayini; 1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunda yoksun unsurlardan birisi. Bu tasarıda 
bu husus da var. 

4. Kamulaştırmaya özel mülkiyetten baş
lanılması; bu en önemli yönü. Halbuki 1945 
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Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda bu hüküm 
de yoktur. En son alınmıştır ve hiç uygulanma
mıştır. Dağıtılan toprakların (16 milyon dönüm 
kadar bir toprak dağıtıldı) ancak 1 milyon dö
nüm özel mülkiyete aittir. 

5. Kamulaştırma bedelinin düşük faizli ve 
uzun vadeli Devlet tahvilleriyle ödenmesine 
bağlıdır; eğer bir kamulaştırma bedelini dü
şük faizli yapmazsanız, uzun vadeli Devlet tah
villerine uzun vadeli taksitlere bağlayamazsa-
mz toprak reformunu yapamazsınız. İstediğiniz 
kadar mükemmel biçimde bir kanun getirin. 
5 yıllık, 10 yılılık bir ödeme taksiti öngördüğü
nüz zaman ya da ilk ödeme miktarlarını yük
sek tuttuğunuz vakit, ya da faizini çok yüksek 
tuttuğunuz zaman yapamazsanız toprak re
formunu. Tasarının bu noktada eleştirilecek 
yönleri vardır. İlk hali ile Millet Meclisinden 
geçen hali arasında aleyhte olarak, ilerde kanu
nun uygulanmasını önemli derecede kısıtlaya
cak bir yara alarak tasarı huzurunuza getiril
miştir. 

<6. Kamulaştırma bedelleri rayiç bedel, ver
gi değeri, tapu değeri, kira bedeli, malikin net 
geliri gibi esaslar üzerinden alınır. Bizim Ana
yasamız son değişikliğiyle vergi değerini esas 
aldığı için tasarı buna göre hükümler getirmek
tedir; ama bâzı yerlerinde, bâzı maddelerde ba
na bulanık gelen, gerçek değerler terimini de 
kapsayan haller de vardır. 

7. Toprak reformunun yürütülmesi buna 
inanmış elemanlardan kurulu özerk bir idare
ye verilmesi; yani şimdi bizde kurulan Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı gibi bir kuru
luş kurulmalı, bu kuruluş özerk olma
lı ve bunun içerisinder de buna inanmış 
insanlar bulunmalı. 'Buna inanmış insanlar bulun -
ınazsa, daha mükemmel kanunlar çıkar fakat 30 
sene yerinde oturur sayar o kanunlar. 

Bu arz ettiklerim anclkurallardır. Bir de 
toprak reformunun tamamlayıcı tedbirleri var
dır. Bunlar tarım reformuna yönelik olan kı
sımlardır. Bunlar olmazsa, sadece toprak dağı
tılmakla memlekete hayırlı bir iş yapılmış ol
maz. 

Tarım reformunun tamamlayıcı tc'dUirle-
ri de şunlardır: 

1. Kiracılık ve ortakçılık bağlarının ye
niden düzenlenmesi; bu tasarıda bu var. 
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12. Tarım kooperatifleri kurulması; tasa
nda geniş bir bölüm halinde ve oldukça iyi 
esaslarla konulmuştur 'ama, tarım 'kooperatif
leri için ve 'genellikle Türkiye'de kooperatif
ler içki öteden beri menfi bir slogan daima 
aleyhte çalışmaktadır. Yani kooperatifleşme 
yapılacak derken, mülk senin elinden alına
caktır denilerek halk, vatandaş, çiftçi şartlan-
dınlmakta ve toprak reformuna direnç mey
dana getirilmektedir. Bu hususu önlemek için 
devamlı yayınlarla hükümetlerin ele alması 
lâzımdur. Bu mukavemet kınlamazsa toprak 
reformunun, 'halkın desteği olmadan başan'-
ya ulaşması katiyen mümkün değildir. Bunun 
'başarıya ulaşmasının şartı, Ibu kooperatifçili
ğin ülke için son derece yararlı bir şey oldu
ğuna halkı inandırmaktır bu inancı verebil
mektir., 

3. Tarımsal kredinin düzenlenmesi; tasa
rımızda vardır. 

4. Toprağın toplulaştınlması; 1945 Çiftçi
yi Topraklandırma Kanununda 'olmayan "bir 
husus. Bu tasarıda mevcut. Toprakların toplu
laştınlması gerekir, Toprak Reformunun, 
toprağın bir muayyen tabanın altına inmesini, 
ister veraset yo'lu ile olsun, ister başka türlü 
yollarla olsun önlenmesi lâzımdır, önleyemezse 
başanlı olamaz. 

5. ıSulama, gübreleme, tarımsal mücadele 
tedbirlerinin alınması, 

6. Taıı'msall eğitim ve yayım hizmetlerinin 
saklanması. 

7. Tarım işçilerinin haklannın klorunma'-
SÎ, sosyal güvenliklerinin sağlanması, sendika 
kurma hakkının tanınması; tasarımızda henüz 
'bu bir boşluktur. Tanm'da çalışanların sosyal 
güvenliklerinin sağlanması yapılamamıştır. 
Sosyal güvenliğin sağlanması, sendika kurma 
hakkının verilmesi suretiyle ancak o zaman 
toprak reformu, tarım reformu 'başarıya ulaşa
bilecektir. Bir ufuk açılacaktır küçük çiftçiye. 
Aksi 'halde mümkün olamayacaktır. 

18. Pazarlama tedbirlerinin .alınmış olma
sı lâzımıdır; erozyanla mücadele tedbirlerinin 
alınması lâzımdır. 

9. Tapu ve kadastro hizmetlerinin geliş
tirilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlarım toprak reformunun başarılı 
ıbir şekilde uygulanmasından sonra doğacak 
sonuçlar özetle şunlardır: 

Üretim üzerine etkiıs'l; Toprak Reformu "ba
şarılı bir uygulamaya girdiği andan itibaren 
üretimi çoğaltıcı etkiler meydana getirecek-
tiir. Ama, toprak reformu halkın 'desteği olma
dan, halkın desteği için de ona giden menfi 
sloganlan, haksuz sloganları kırmadan başarı
ya ulaşamayacaktır ve o takdirde bunu başa
ramazsa ilk zamanlarda, ilk yılda üretimde 
düşme meydana gelecektir. Üretimde düşme
de toprak reformuna karşı da'ha toplu direnç
lere sebefDolacaktır. 

Toprak reformunun yapılmamasını isteyen 
çevreler muhtemelen bu yönleri bir süre is
tismar edeceklerdir Toprak reformunu köklü 
ve radikal Ibir şekilde yapılmaya başlandığı 
zaman amaçlarını sağlamak için ça'ba şade
deceklerdir. Hükümet olarak, Devlet olarak 
çok büyük ciddiyet içinde bu meseleyi karşıla
mamıza ihtiyaç vardır. 

Başarılı ıbir toprak reformunun sonunda 
doğacak sonuçlardan birisi de istihdam üze
rindeki olumlu etkisidir. Toprak reformu 
iyi bir şekilde yapılırsa, toprağın üzerinde ça
lışan kişilerin istihdam güçleri, oranlan arta
cağı ıgİlbi, topraktan diğer sektörlere, kalkın
ma plânlarına paralel olarak diğer sektörle
re aklaman, sanayi sektörüne, hizmetler sek
törüne aktanlan nüfusun da yeni istihdam şa
şakalan bulması mümkün olacaktır. 

Özellikle toprak reformunun yapılması sı
rasında Devlet tahvillerinin, hisse senetleri
nin sanayi sektörüne aktarılması hailinde, hızlı 
bir sanayileşme meydana gelecektir. IBu hızlı 
sanayileşme yeni yeni istihdam güçleri, istih
dam alan']an açacaktır. 

iServet ve gelir dağılımı üzerindeki etkile
ri daha olumlu olacaktır. Servet ve gelir dağı»-
lımında denge sağlanması cihetine gidilecek
tir. Bunun sonucu toplumsal ve siyasal yapı 
üzerinde de olumlu etkiler meydana gelecek
tir. 

Başarılı bir toprak reformunun ekonomik 
kalkınmaya da etkisi olacaktır. Toprağa bağlı 
yüksek gelir gnıplannın lüks tüketim eğili
mi azalacaktır. Bugün Türkiye'de, biraz evvel 
örneklerini verdiğim Türkiye ortalama geliri
nin 32 katında yüksek gelire sa'hiıbolan büyük 
mülk sahiplerinin, büyük arazi saJlıiplerinin 
tüketim üıtiıyaçlarurjıı, tüketimleri tetkik cdi-
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Iecek olursa tamamayie itlıilAta dönük büyük 
lüks tüketim malları hare adı ki arı görülür. Bi
naenaleyh, bu eğilim kırılmak suretiyle ithalât
ta ye tüketim mallarının rasyonel kullanılma
sınla Olumlu bir sonuç alınacaktır. Enflâsyona 
kaışı toprak satmalmaya dönük tasarruf da 
azalacaktır. Bugün. Türkiye'de enflâsyona kar
şı yatandaş kendisini ancak mülk almakla, top-
ı ak sahibi olmakla teminat altına almaktadır. 
Ari.au fiyatlar karşısında, bir 'bankaya banka-
ııııı kendi rantlariyie yatırılan para zaman için
de kendi değerini koruyamamaktadır. Vadeli 
yüzde 6 ilâ 9 oranında faiz yeren bankanın bu 
garantisi, paramın yıllık düşme hızının bile 
yarışını karşılamamaktadır. 1971 yılının İlasın
dan bugüne kadar, hattâ bundan 1,5 ay eyve-
line kadar fiyatlarda yüzde 4-2 oranında ar
tış olmuştur. Oysa o tarihte bankaya yatırılan 
.100 lira 18 lira faiz getirmiştir. Demek ki, de
ğe ı inden yüzde 42 kaybeden para ancak yüz
de 18 ile ancak kendisini telâfi edebilmiştir, 
yani 'bir kâr da getirememiştir. Bu nedenle iş
te halk bu gibi enflâsyon dönemlerinde para-
sT.ıı araziye yatırmakta, toprağa bağlamak eği
limi göstermektedir; bu da toprağın gerçek 
rantını değil, nispî rantını artırmaktadır. Do-
layısıyle de bu yönde bir enflâsyonist baskı 
meydana getirmektedir, ama toprak reformu
nun uygulanmasından soma artık bu tarafa yö
nelik bir tasarruf arzusu halkta kalmayacak
tır, dolayısıyle eni'lâsyonist baskı azalacaktır. 

Alt gelir gruplarının düzelen geçim duru
mu, sınaî mallara karşı talebi artıracaktır. 
Alt gelir düzeyinde yüzde nispeti büyük olan 
çiftçi ailelerinin gelir seviyeleri yükselecek
tir. 1)U onların, yerli mamullere, yerli sanan yi e 
karşı arzularını kamçılayacaktır ve dolayısay-
le de yerli sınaî üretime karşı bir talep artışı 
olacaktır ki, bu da yerli sanayiin gelişmesini 
hızlandıracak etkenlerden birisi olacaktır. Za
ten bu nedenledir ki, son zamanlardaki top
rak reformu tartışmalarına dikkat edecek 
(luısamz göreceksiniz ki, sanayi sektörlerinin 
temsil elleri, örgütleri, federasyonları toprak 
reformunu destekler durumdadırlar. Çünkü 
endiıekt olaıak kendilerine faydalı olacağını 
görüyorlar. Büyük kitlelerin gelirleri çoğala
cak, sanayi mamullerine karşı talebi artacak; 
bu da Türkiye'de .sanayiin hızlanmasına yar-
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dıııı edecektir. Buna karşılık sanayi ile ilgisi 
olmayan ticaret sektörünün, özellikle .tarımla 
ilgili federasyonların tepkisi yardır tarım re
formuna karşı. 

'Arkadaşlarım, tasarımın kısaca bâzı mad
delerini eleştirmeye geçmeden, bu tasarının ya
sama organlarında izlediği seyre de kısaca de
ğinmek isterim. Toprak reformunun, 1961 Ana
yasasının yürürlüğe girdiği tarihten bu tarafa 
geçen 10 yıl. içerisinde ele alınmamış olması bir 
şanssızlıktır. 1961 yılından 1971 yılına kadarki 
bütün iktidarların bunda sorumluluk payları 
vardır. Demokratik bir nizam içerisinde, •demok
ratik 1)11- ortamda toprak reformunun yapılma
sı çok daha iyi bir gelişmeydi, ama 1971 yı
lından sonra ele alınmış olmasını da hayırla 
yadedlyoruz. Mesele 1971 yılından sonra ele 
alınmış •olmasına rağmen hızlı bir tempo ile de 

I yürütülememiştir. Bugün 1973 yasama 'döne
mimizin birkaç gün sonra sona ereceği bir -or
tamda çok süratli bir çalışma içerisinde, 'bir
çok önergelerle, müzakere yollarını kısıtlayıcı 
birçok yöntemlerle ye biraz sonra ortaya. 
atacağım çok kusa süreler içerisinde bu yasa
yı kabul etmek gibi bir durumla başbaşa .kalı
yoruz. Aslında, 1971 Martından itibaren bu 
yasa olumlu bir çalışmanın içerisinde daha 
hızlı bir yolla yasama meclislerine daha önce 
getirilebilirdi. 

Bu tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne Başbakan Nihat Erim imzasıyle sunulmuş 
tarihi 1(5 . 4 . 1972'dir. Yani, 12 Marttan aşa
ğı - yukarı 13 ay sonra. Millet Meclisi Gerici 
Komisyonunda kabulü ve Genel Kurula su
nuluşu da 31 . 3 . 197:1 tarihinde olmuştur. Ya
ni Millet Meclisi Geçici Komisyonundaki mü
zakeresi 11.5 ay sürmüştür. Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda 12-13 Haziran 1973 günlerinde 
görüşülmüştür. Demek ki 2,5 ay Genel Kurul 
gündeminde kalmıştır. Fakat son iki gün gibi 
çok kısa sürede 12-13 Haziran günlerinde Ge
nel Kurulda görüşülmüş ye çıkarılmıştır. Mil
let 'Meclisinden Senatoya şevki de 13 Hazi
ran 1973 tarihinde olmuştur. Cumiıuriyet Se
natosu Geçici Komisyonunda kabulü 14 Hazi
randadır, yani bir gün sonra: .13 Haziranda 
Senatoya seyk edilmiş. Cumhuriyet Senatosu Yü
ce Kurulu Geçici Komisyon kurma kararı al
mış, Geçici Komisyon toplanmış, Başkanlık Di-
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varımı seçmiş, müzakere etmiş ve kabul et
miş ibütün 'bu (işler 'bir günde olmuş. Aslında, 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonundaki 
müzakere süresi, 'bendeniz izleyemedhıı, her
halde 1-2 saatten fazla 'değdi, belki bir saat bi
le değil. 14 Haziran 1973 günü Geçici Komis
yonda kabul edilmiş ve Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kuruluna sevkedilmiş. 

.Şimdi, Millelt Meclisi Geçici Komisyonunda 
30 üye var. Bu 30 üyeden, 9 üye imzada bulu
namadı, 6 üye muhalif, 3 üye söz hakkı saklı, 
12 üye olumlu oy vermiş. Yani, Millet Meclisi 
Geçici Komisyonundaki direnç hali görülüyor; 
30 üyeden 12 tanesi olumlu, 3 tanesinin söz hak
kı saklı, 6 üye muhalif, 9 üye imzada buluna
mamış.... 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu 18 
üyeden kurulu. 6 üye toplantıda bulunamadı, 
1 üye muhalif, 11 üye olumlu... 

Toprak ve tarım reformu gibi, üzerinde yıl
larca konuşulan, kamuoyuna çok geniş etkiler 
yapan üzerinde lehte - aleyhte pek çok söz söy
lemen bu tür büyük hacimli kanunların yasama 
organlarımda; gerek komisyonlarda, gerek Ge
nel Kurullarda geniş zaman içinde görüşülme
sine ihtiyaç vardır. Ortaya koyduğum bu za
man çizelgesi göstermektedir ki, Millet Mec
lisi Geçici Komisyonunda görüşülmesi enine -
boyuna geniş ölçüde olmuştur, ama ondan son
rası hep kısıtlı zamanlara raslamıştır. Böyle 
şümullü bir kanun üzerinde herkesin söyleyece
ği pek çok sözü vardır; belki birçok değişiklik
ler yapılacaktır, olumlu değişiklikler için yeni 
fikirler ortaya çıkacaktır, ama bunlar için za
mana ihtiyaç vardır. Bir yasama döneminin so
na ereceği şu günlerde eok sıkışık çalışmalar 
içerisinde bu türlü kanunların ka'bul edilmesi 
hatalıdır, buna özellikle değinmek isterim. 

Arkadaşlarım, tasarı, Hükümetten sevk edi
len gerekçesinde, amaç olarak; sosyal ve siya
sal amaçları önermektedir. Gerekçede sosyal 
amaç; «toprak mülkiyet dağılımını ve tasarruf 
şeklini yeniden sosyal adalet ilkelerine göre dü
zenlemek, istihdam olanakları yaratmak ve 
mülk güvenliğini sağlamaktır şeklinde açıklan
mıştır. 

(Bu amaçlarla, tarımla uğraşanların insanlık 
haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyine ulaştı
rılması öngörülmektedir.» şeklinde bir Anayasa 
.hükmüne de bağlanmıştır. 

'Tasarı gerekçesinde bir de siyasal amaçtan 
bahsetmektedir. «20 nci Yüzyıl gereklerine uy
mayan çağ dışı kalıntılara son vererek, Ana
yasanın öngördüğü hakları özgürce kullanmayı 
kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmaktır.» di
yor tasarıda. Yani, aslında bu türlü tasarılar 
toprak reformu gibi altyapıda düzeltme yapa
cak büyük şümullü kapsaımlr tasarıların amaç
larında, bunlar vardır. 

Tasarının Hükümet tarafından sevk: edilen 
ve Geçici Komisyonda kabul edilen metninin 
292 nci sayfasından itibaren açtığımız vakit 
Hükümet tarafından sevk edilen tasarının 
«Amaç» maddesinde, 2 nci maddenin (b) fık
rasında: «Topraksız veya az topraklı çiftçi aile
lerimin insan onuruna yaraşır bir yaşama düze
yine kavuşmaları için topraklandırılma^ını, do
natılmasını ve örgüitlemmesini» demektedir. Amaç 
maddesi (a) dan başlayıp (g) ye kadar devam 
eden çeşitli fıkralardan ibaret, (b) fıkrasında 
gerekçedeki söz konusu ettiği sosyal amacı al
mıştır Anayasa hükmü olarak. Siyasal amacı 
almamıştır, olabilir; ama bu maddenin Millet 
Meclisi Geçici Komisyonundaki değişik şeklin
de bu kısım «İnsan onuruna yaraşır bir yaşa
ma düzeyine kavuşmaları» sözü çıkarılmış onun 
yerine «yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri ha
line getirilmeleri için» deyimi konmuştur. Yani 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşatma düze
yine çıkmak teriminden nedense gocuııulmus
tur. Oysa bu bir Anayasa sözüdür ve ülkemize 
eok yakışan bir sözdür. Ülıkemizıin yaşantısını 
yansıtan bir sözdür ki, Anayasada yerini bul
du. 1961 yılı içinde ve ondan çok daha önce 
görülen toplumun durumunu yansıtmaktadır. 

ıMillet Meclisi Geçici Komisyonunda tasarı
nın normlarında bâzı değiştirmeler yapılmış
tır. Örnek işletme eklenmiştir ve daha, vahimi, 
örnek işletmenin tanımlamasında «tespit edile
cek % 10 gelir oranından fazla bir miktarı kap
sayan işletmeleri örnek işletme saymak» sure
tiyle, tasarının büyük ölçüde uygulamasını 
frenleyecek bir hüküm gotirilmiştir. 

ıŞimjdi tasarının maddelerini eleştirmek, bâ
zı önemli maddelerine çok kısaca değinmek is
tiyorum. 6 nci madde «İşlenmesi ve işletilmesi» 
tâbirini almış. Yani 6 neı maddede «toprağın 
verimli olarak işletilmesinden maksat» diye bir 
tanımlama maddesi. Orada verimli olarak işle-
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tilmea'ni tarif eden bu hükmü getirdikten son
ra, başka maddelerde Verimli işletilen toprağın 
kamulaştırılmaya tabi tutulmayacağı diye bir 
fren getirmektedir. Yani toprak reformunu 
amacından saptıracak bir fren getirmektedir ve 
burada (a) fıkrasında «Toprağın özel nicelik
le nine ve bulunduğu yerin ekonomik ve doğal 
olarak ve koşullarına uygun biçimde işlenmesi 
veya işletilmesi» demek suretiyle bir kısıtlama 
yapmıştır. Yani «işlenmesi» olsa üzerinde çalı
şan insanın işlemesidir bu. İşletilmesi olunca, 
benıim sözlerimin başında büyük tablolar halin
de ortaya koyduğum, toprak üzerinde oturma
yan insanların topraklarını başkalarına işlet
mesi anlamını da kapsıyor. Dolayısıyle de top
rak reformunun büyük kaynağını teşkil eden o 
ıbüyiik hazineye el atılmamasını öngören bir du
ruma yol açmaktadır. 

'Ben s özle ııim in sonunda açıklayacağım. Bu 
tasarı gerçekten bir toprak reformunun çatışı
mın büyük verilerini getirmiş, geniş kapsamlı 
bir tasarıdır. Bir toprak reformu için düşünül
mesi lâzımgelen her şey aşağı - yukarı bunun 
içerisinde vardır ve inanıyorum ki, başından 
itibaren, samimî t|kipler tarafından hazırlan
mıştır. Teknik, Türkiye'nin gerçeklerini bütün 
ayrıntıları ile kavrayan, bu yönde bilgisi olan 
ve hasta Sayın Bakanın büyük gayretleri ile, 
iyi niyetli bir ekip tarafından hazırlanmıştır; 
ama hu kâfi değildir toprak reformunun başa
rıya ulaşması için. Toprak reformunun başarı
ya ulaşmasının şartlarını, toprak reformunun 
kapsamına ait hükümleri 'biraz evvel arz eder-
Jken devindiğim noktalar vardır. Oralarda açık 
verirseniz çatı istediği kadar sağlam olsun top
rak reformu yapılamaz. 1945'te çıkarılan Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu da bâzı açıkları
na rağmen iyi niyetli bir mahsuldü; ama 17 nci 
maddesinde ki bir tadilât onu işlemez hale ge
tirdi. Bineanaleyh, burada da şimdi bu tasarıyı 
ileride işletmemesi muhtemel olan maddelere 
devinmek te yarar görüyorum. Bunların başın
da işte bu 6 nci madde verimli toprağın tarifi 
yapılırken, o toprağın uygun bir biçimde işlen
mesi "ve işletilmesi tabirini bir tehlikeli işaret 
olarak görüyorum. 

Tasarının 7 nci maddesinde «örnek işletme
lerin» tarifini yapmaktadır. Bu maddede diyor 
ki, «Örnek işletme; Belli üretim niteliklerine 

ulaşma'k için bulunduğu bölgenin ekonomik ve 
ekolojik şartlarına göre modern t anm usulleri
ni uygulayan, tarımsal bir işletme plânı ile ça
lışan, işletme muhasebe kayıtlarını tutan ve top
rak ve tarım reformunun uygulandığı bölgede 
son üç yılda birim alanında bölge ortalaması
nın Bakanlar Kurulunca tespit edilecek belli ka
tı kadar fazla tanımsal üretim elde eden işletme 
tipine ve büyüklüğüne göre gerekli tarımsal 
âlet ve vasıtalara sahip olan işletmelerdir.» 
Bunlara, hiraz sonra muafiyet tanıyacak. Bir 
tarım işletmesinin örnek tarım işletmesi sayıla-
bilmesi için son üç yılda birim alanında /bölge 
ortalamasının üzerinde elde etmesi gereken üre
tim fazlası % 10'dan az olmamak .diyor. % 10' 
dan gayet az bir rajkam arkadaşlarım. Her iş
letmeye ufak bir kaydırma ile % 10'dan fazla 
üretim bırakıyor bu işletme 'demek mümkündür. 
İleride ibaşka maddelerde bu tür işletmeleri top
rak reformunun kapsamı dışında tutuyor veya 
sınırlamaları daha büyük 1 . 2 - 3 kat .giibi nis-
betleri getiriyor. Böyle bir hükmün var oldu
ğu toprak reformu tasarısının ileride uygun 
yönde geliştiğine ve topluma fayda getireceği
ne kani değilim. Bu tasarının en önemli madde
lerinden birisidir. 

Tasarının 19 ucu maddesinde müsteşarlık 
emrine geçeecjk laraziden bahsediyor. Bu gayet 
iyi bir madde. Bu kanunun uygulamaya başlan
dığı andan itibaren hangi tip arazilerin, hangi 
andan itibaren müsteşarlık emrine geçeceğini 
ve orada bir stok teşkil edeceğini önermekte
dir. Tasarının ileri hükümlerinden birisidir bu. 

Madde 28 de bırakılacak toprak miktarın
dan bahsediliyor. Sulu arazide ve kuru arazide 
ayrı ayrı normlar olmak üzere tespit edilmiştir. 
Sulu iarazi Türkiye'nin ibütün 'bölgelerinde 14 
bölgeye ayrılmıştır. Kuru arazi 16 bölgeye ay
rılmıştır. Sulu arazide bölgelerin özelliklerine 
göre 3 yüz dönümle bin dönüm arasında bırajkı-
lacak, yani büyük mülk sahiplerinin bırakıla
cak arazinin üst sınırını teşkil eden rakamlar 
bunlar. 3 yüz dönümle bin dönüm arasında bı
rakmaktadır. Örnekleri zamanınızı almamak 
için arz etmiyorum, tasarının sonunda eklenmiş 
cetvellerde bellidir, nerelerde ne toprak bırakı
lacağı. En verimli bölgelerde 300 dönüm, 350 
dönüm, 400 dönüm fa|kat en az verimli sulu ara
zide 1 000 dönüm. Bu toprak reformunu gaye-
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sinden saptıracak çok büyük bir rakam değil
dir ; ama biraz daha küçük olabilirdi; fakat 
Türkiye'nin bugünkü şartlarına göre, bence ye
rindedir, yani aslında biraz dana az olabilir. 
Ben Adana böLgesinde ki toprakların gelir dağı
lımını ortaya korken ^göstermiştim, bâzı yerler
de 50 dönüm bile büyüjk Ibir gelir sağlamaya 
yetiyor; ama ilk elde kendisinden .toprak alman 
insanları bir anda böyle büyük mağduriyetlere 
düşünmemek lâzım. Zaten dinde 5 bin dönüm, 
10 bin dönüm toprağı olan bir insan 300 dönüm 
sulu toprağa indiği vakit o zaten kendisinin ve 
çocuklarımın, 'gelecek kuşaklarının hayat şartla
rını başka sahalarda aramaya (başlayacaktır. 

Sanayi sektörüne, hizmet sejktörüne kayıp 
da iş lalıatnı bir süre sonra oralara 'geçtikten son
ra 20 sene sonra, 30 sene s'ctnra bu tavan rakam 
150'ye de düşelbilir ve toprak reformu demok
ratik ülkelerde zaten böyle uygulanır, katı usul
lerle uygulanmaz. O bakımdan Millî Birlik Gru
bu olarak bu rakamları uygun görmekteyiz. Ku
ru arazi 16 bölgede 475 dönümle, 2 bin dönüm 
arasında tutmuştur. Çevremizdeki birçok ülke
lerden toprak reformlarında bu rakamlar 3 bin, 
4 bin, 800 bin, rakamlarında öngörülmüştür. Bu 
bir siyasî takdir meselesidir. Türkiye'nin bu
günkü şartları, bugünkü politikası bunu bu 
yönde saptamıştır, gerçeklere de uygundur. 

Efendim, yalnız 28 nci maddede bir husus 
daha vardır. Onu da açıklamak isterim, örnek 
işletmeler bırakılacak, hani 7 nci maddede işlet
meden bahsedilmişti. Bu kanunun 28 maddenin 
2 nci fıkrası, «Bu kanunun 7 nci maddesinde 
belirtilen şartları haiz olduğu Toprak ve Tarım 

Reformu Müsteşarlığınca kabul edilen örnek iş
letme sahiplerine arazilerin sulu veya kuru ol
masına göre toprak endeksine bakılmaksızın bir 
veya iki numaralı tablolarda gösterilen miktar
ların bir katı daha fazla arazi bırakılabilir. Yani 
demek ki, şimdi burada ortaya koyduğumuz 
normlar, yani sulu arazide 300 dönümle 1 000 
dönüm arasında değişen norm, bu örnek işlet
meden ötürü derhal 600 dönümle 2 bin dönüme 
çıkacaktır. Şimdi bu örnek işletmelerin de verim
lilik oranı % 10 diye tarif eden o hüküm tasa
rıda var olduğu müddetçe bütün sulu arazinin 
örnek işletmeler şeklinde meydana geleceği ve 
kabul edileceği gözönüne alınacak olursa, o tak
dirde bu tasarıda 200 ilâ 1 000 dönüm diye bah-
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sedilen yerin büyük ölçüde gerçekte 400 ilâ 
2 000 dönüm olacağı meydana çıkar. Ve bu hal 
arkadaşlarım % 10 verimlilik meselesi kaldığı 
sürece örnek işletme tanımlaması ve hele özel
likle % 10 oranı tasarıda kaldığı müdetçe, bu
nun toprak reformunu gayesinden uzaklaştıra
cağı ve toprak reformunu saptırıcı büyük bir 
yanlışlık olacağını huzurunuzda açıklamak iste
rim. 

Kamulaştırma karşılığının saptanmasına dair 
36 nci maddede şöyle bir husus var, Anayasamız 
kamulaştırmada vergi değerini esas aldığı hal
de bu maddede kamulaştırma karşılığı, «Kamu
laştırma tarihindeki alım satım 'bedelidir» diyor. 
Alım satım rayiç bedelinin tespitinde, «Arazinin 
iklim bölgesi, kullanma şekli, sulama olanak
ları, ıslah durumu ve toprak endeksi gibi tek
nik faktörler ve ulaştırma, pazarlama, tarım
sal gelir ıgibi ekonomik etkenler de gözönünde 
tutulur» diyor. 4 ncü fıkrasının bir yerinde 
«Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulun
duğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi 
ilânedilmesinden önce sahibinin bildirdiği Em
lâk Vergisi değerini geçemez» diyor. Yani bu 
yukarıdaki kamulaştırma karşılığına bir sınır 
getirmiş, bir kısıtlama getirmiş. Ama, madde
nin doğrudan doğruya alım satım bedeli diye 
başlamış olması, çok ters (geliyor insana. Çün
kü, zaten bu öyle bir şeydir ki, hiç kimse ver
gi değerini gerçek değer halinde (göstermemiş
tir. Bu son 1970 iç Finansman kanunları bile 
gayrimenkullerin, taşınmaz malların gerek bi
na olsun, gerek arazide 'olsun değerleri sapta
nırken, vergi değerleri saptanırken, herkes ta
rafından biliniyor ki, vergi değeri, alım satım 
değerinin altındadır. Biraz gerçeğe yakındır 
ama, muhakkak onun altındadır. Hal böyle 
olunca vergi değeri için 'bildirilen değer, alım 
satımın altında olduğuna göre bu ilk fıkrada 
alım satım diye 'değeri diye bahsetmek, ileride 
toprak reformunu 'başka bir yönde gayesinden 
saptıracak yönde bir uygulamanın Hükümet 
tasarısında bu, toprak rantı esas alınır, denmiş
tir. Yani kamulaştırma tarihindeki alım satım 
bedeli yerine, toprak rantı esas alınır kaydı 
vardır Hükümet tasarısında. Ama bu Millet 
Meclisinde 'değiştirilmiş. 

Tasarının 40 nci maddesinde «Yıllık taksit
ler halinde ve 20 eşit taksitte ödenir. Her tak-
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sit, 5 binden az olamaz» demliyor ilk tasarıda. 
Yıllık taksitler 20 taksit olur diyor ve taksit
ler de 5 bin liradan az olamaz deniyor. Oysa 
son metinde, yani Millet Meclisinde bu şu şek
le gelmiştir. İlk taksit, yani peşin <fc 15 ve 60 
bin liradan da az olamaz denmiştir. Sonraki 
taksitler de 30 binden az olamaz denmiştir. 
Sonraki, taksitler için 80 binden az olamaz de
yince, meselâ 100 bin, 200 bin, 500 bin liralık 
kir arazinin istimlâki halinde bunu 20 sene ye
rine iki senede, altı senede, on senede ödeme 
gibi bir durumla karşı karşıya kalınacaktır. 
Yani 1971 Anayasa değişikliğinde 10 yıllık sü
re, istimlâk bedellerinin ödenmesi için 10 yıl
lık süre 20 yıla çıkarılırken toprak reformunun 
yapılmasını kolaylaştırır bir iyi niyet vardı. 
Ama şimdi burada taksit bedellerini 30 bin li
radan aşağı olmaz dernekle Anayasanın o hük
münü en direkt yoldan kısıtlamış oluyor. Yani 
özellikle çok büyük mülk sahipleri hariç, mil
yonları aşan değerdeki mülkler hariç. 30 bini 

• 20 ile çarparsanız 600 bin, ilk taksit peşin ve 
60 bin lira olduğuna göre 660 bin. 660 binin 
üstündeki istimlâkler hariç, diğer bütün istim
lâklerde Anayasanın 20 yıllık öngördüğü öde
me süresini bu madde ile 15 yılı, 12 yıla, 9 
yıla belkide 5 yıla düşürmüş olııyoruuz. Demek 
ki, tasarının ileride uygulamasını güçleştirecek 
maddelerden birisi de budur. Halbuki Hükü
met tasarısında bu hüküm daha olumlu idi. 
20 yıllık eşit ta.ksitlere bölüyordu, taksitler de 
5 binden aşağı olmaz diyordu. Ödemeler 30 
bin liradan aşağı olmaz demenin anlamı budur. 
c/c 15'ini peşin vermek demek ilk taksitin yerine 
bir taksit değil, yirmide biri peşindir. % 15 ve
riyorsunuz, demek ki, üç taksiti birden veri
yorsunuz. İlk ödemeyi böyle çok yaptığınız za
manlar, ilk anda büyük sahalara el atamazsı-

. nız. Dolayısıyie de toprak reformunu geniş 
alanlarda yapamazsınız. Yani bu işaret ettiğim 
noktalar arkadaşlarım, tekrar ifade ediyorum. 
bu tasarı çok iyi çatılmış bir tasarıdır. Bün
yesi gayet iyidir bunun. Ama içerisinde toprak 
reformunun yapılamamasını sağlayıcı hüküm
ler vardır. İşte bir tanesi de budur. Zaten mad
de vardır Anayasada, onlar için kolaylık var
dır, küçük çiftçi için. Ama, 250 bin liralık tak
sitlerden bahsediyor -bu madde. 

Madde 11'de borç. senedinin faiz oranı söz 
konusudur. Millet Meclisinde c/r 6 iken Inırada 

c/c 8'e çıkarılmıştır. Yani burada da gene faiz 
oranını (artırdığımız için toprak reformunun 
ilerdeki külfetlini de artırıyorsunuz, dolayiisiuyile 
yapacağınız işin hızını kesiyorsunuz anlamı 
vardır. 

Madde 42 de, hisse senedi; verilmesi gayet 
olumlu bir şekildedir. 

Madde 50 ve (ıc) de burası çok önemli bık1' 
madde kanaatimce, Madde 50 «Toprak dağı
tımından yararlanma: 

a) Türik vatandaşı • olmıalk, 

b) Medenî halkları kullanma yeteneğine sa
hip bulunmak. 

c) Hükümet tasarısındıa, toprak dağıtımın
dan yararlanmak için istemde bulunmak, di
ğerleri aynen gidiyor. Şimdi hükümet tasarı'sı 
ile, Millet. Meclisinden geçen taısaırıda bir önemli 
fark var. Şimdi hükümet 'tasarısında olımayan 
bir hüküm, burada Millet Meclisinde Ikonmuş-
tur. (e) fıkrası, hükümet tasarısında «Toprak 
dağıtımından yararlanmak içlin istemde bulun
m a k t ı . Millet Meclisinden gelen metin şudur 
arkadaşlarını: «52 ııci maddenin son fıkrası 
hükmü saklı kalmak kaydıyle topralk ve tarım' 
reformu bölgesinin kânına ait duyuranım ya
pıldığı tarihte eu -az üç yıldan beri sürekli ola
rak o bölgede akamet etmek ve toprak dağıtı
mından yararlanmak için istemde bullnmak.» 
Yani hükümet tasarısının bu toprak dağılımın
dan yara ulanmak için iistemiu.de bulunmak sö
zü, .en sona elklenmefk üz:ere başka bir hüküm 
getirilmiştir. Topraktan faydalanmak için o 
bölgede üç sene bulumııalk lâzım diyor 'en az. 
O. bölgenin toprak reformu bölgesi olduğu ilânı 
tarihinden önce üç. sene buhmmak diyor. Ar
kadaşlarım, Türkiye'de biliyorsunuz göçebeler 
var. Türkiye iç istivan ihtiyaçları iieeriesinde bulu
nan bir ülke, bir miktar iç islkân ihtiyaçlarımız 
var. Gerek tarım sorunlarıuia da.yaılı olanak, 
gerek sosyal şartlara dayalı olaralk. Böyle bir 
ülkede bu konuyu, bu maddeyi getirdiğiniz an
dan itibaren islkân meselesini çözemezsiniz. Sa
yın Bakan izahları arasında komisy onlar da, 
Genel Kurulda izahları -arasında görmüşüzdür, 
meselâ ToroslardaM bir kısım aşiretleri falan 
yere fiılân'ıyere getirilmesi söz konusudur. Ama 
siz o bölgeyi toprak reformu ilân eltıtikten sonra 
üç yıl evvel bu işi yapmamışsanız, bu iskânı 
nasıl kaşar açıksınız. O halkı üç yıl evvel gefrk 
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rip oraya oturtanıazsanız, (kendisine toprak ver1-
mezseniz gelir nıi? Gelmez. Demek ki, tasarının 
öngördüğü güzel ve yurt gerçeklerine uygun, bir 
fülvir, yüksek bir- fikir yardır. Ama §u ilâve 
ile o fikir saptırılmıştır, işlemez kale getirilmiş
tir. 54 ucü Maddede dağıtmada yenilecek top
rak miktarları sudu bölgede 32 ilâ 106 dönüm 
arasında, kuru bölgede de 79 l â 337 dönüm 
arasındadır Tasamda bu 51 ilâ 337 imiş, 51'in 
sınırı 79 a çıkarılmış. Bu pek birşey ifade et
mez, yani faik etmez. Bu 'miktarlara biz grup 
olarak intibak halindeyiz. 

57 nei maddede belirtilen, müsteşarlıkça, ör
nek köy kurulması çok olumlu bir düşünce 
tarzıdır. 58 nei maddede belirtilen, borçlandır
manın 25 yıllık taksitle ve faizsiz yapıillmafsi' 
toprak reformunu gayesinde tutacak yine olum
lu bir davranıştır. 68 nei maddede belirtilen, 
miras yokıyle parçalanmanın, önllenmiş foilnualsı 
toprak reformunum uygulanması lâzımgeilen 
esasilarından birisiyle intabafk halindedir. Koope
ratifleşme ve tarım reformunu sağlayıcı yönde 
alınan tedbirlerıu de hepsini grup olarak o}um-
lu karşılamaktayız. 

Sayın senatörler, Türkiye'de toprak sorunu-
ıııı sosyal adalete, sosyal devlet ilkesinin gerdk-
loıkre bağlamak bir solculuk, bir sağcılık soru

n u olmaktan, çek, bir çağa dönüklük, bir iusan
lık ve bir yurtseverlik davasıdır. "Bu »dava bu-
günedek siyasî iktidarlarca inanılarak ve iç-* 
tenlikle yürü tül m emiş tir. Bu konuda inanmış 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İrisleri Bakan t Mukkadder Öztekin'in, 
Kimdik Bildirme Kanamı tasarısının 2559 sayılı 
Polis vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik 
yapdmasına dair kanun tasarısını görüşmekte 
olan Geçiei Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. (1/226; 4/138) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlığımızca hazırlanan kimlik bildirme 

kanun tasarısı Millet Meclisince kabul edilerek 
Yüce Senatoya sunulmuş (bulunmaktadır. 

Tasarı, güvenlik kuvvetlerinin güçlendirilme
si, anarşik olayların önlenmesi yönünden alma-
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I ve iiçtenlükli olimaniu en önde gelen koşulu, ta
vizli t utlumun bırakılmasıdır. 

'Noksanlariyle, yanlışlariyie huzurunuzda bu
lunan Toprak ve Tarım Reformu kanun ta-sarı-
sı Cumhuriyet Senatosundan da geçecek ve ka-
'nunlaşacaktır. Bu yasa ile ülke tarımında top
lumun altyapısında sosyal adalete dönük az-
çok reform niteliği taşıyan yenilikler yapılmak-
istenmektedir. Toprak ve gelir dağdı on oilduk-
ça dengeli bir duruma getirilmek istenim ekte
dir. Tasamda bu amacın elde edilmesine engel 

} olacak öuemli pürüzlü noktalar vardır ve biraz 
evvel bu nokta]ara işaret etmiş bulunuyorum. 
Ama, bu kanımla toprak reformunun esasıları, 
teşkilâtı, yönetimi, müeyyideleri bir çatı olarak 
kurulmuş olacaktır, Gelecekteki iyi niyetli ikti
darlar kanun üzerinde olumlu yönde değişik
liklerle reformu gerçekleştirmek olauağma ,sa-
thiptiriler. Herşey gelecek iktidarların iyi niye
tine ve isaımıimiyetine bağlı olacaktır. Bu yasa 
dalha gerçek ve daha köklü bir reforma dönüş
türülebileceği gibi, olduğu /yerde uyutulabilir 
de, tıpkı 1945 lerin Çiftçiyi Topraklandııima 
kanununda olduğu gibi. 

Tarımla uğraşaMİarin insanlık hays'ytuino 
yaraşır bir düzeye ulaştırılması ve Anayasanın 
öngördüğü hakları özgürce kullanmasını kısıt
layan engelleri ortadan kaldırması umuduyla. 
tasarının yurdumuza ve halkımıza hayırlı olma-
sıuı diler, hepinize saygılarının sunarım. (Alkış-

I 1ar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

cak tedbirleri etken hale gel irme 'bakımından bü
yük öneııı taşımakta, bu nedenle hiıaıı önce ka-

I ılımlaşması zarurî görülmektedir. 

Süratle kanunlaşmasını sağlamak üzere tasarı
nın 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sını ögrüşmekte olan Geçici Komisyonda ögrüşül-
mesine müsaadelerinizi arz ederim. 

Muammer (Jztekin 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN —• Tarkiri oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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2. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Başkanlığının, 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm 
Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki 
«Turistik propaganda malzemesi ve belgeleri hak
kında Protokol» ile «Özel Karayolu araçlarının 
geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne ka
tılmamızın uygun bulunduğu hakkında (1/220); 

. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile IIolanda 
Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırması An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/221); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 
tarihinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/222); 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâh
ların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasının ya
saklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(1/223); 

Asgarî ücret tespit usulleri ihdası hakkında 
26 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (1/225) 
ve 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı- ı 
larının havale edilmiş oldukları Dışişleri, Turizm \ 
ve Tanıtma Komisyonundan üç, diğer komisyon- i 
lardan ikişer üye alınmak suretiyle kurulacak bir j 
geçici komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi \ 
(1/227; 3/332) 

BAŞKAN — Bir başka takrir var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda gösterilen kanunların; havale edil

dikleri Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nundan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyonun- ! 

dan 2, Bütçe ve Plan Komisyonundan 2, Sosyal 

IV. - GÖRÜŞÜLEN 

4. — Toprak 've Tarım Reformu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve ^Cumhuriyet ^Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Malî >ve İktisadî İşler, İçişleri, Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân 

İşler Komisyonundan 2, Millî Savunma Komisyo
nundan 2, Millî Eğitim Komisyonundan 2 ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Komisyonun
dan 2 üye alınmak suretiyle kurulacak foti geçici 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ©derim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyon Başkanı Y. 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

1. 4 Haziran 1954 tarihli (Turizm lehine 
Gümrük kolaylıkları sözleşmesi) ve eski (Tu
ristik propaganda malzemesi ve ıbelgelrei hak
kındaki protokol) ile «Özel karayolu araçları
nın geçici ithaline dair gümrük sözleşmesi» ne 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı, 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ko
landa Kırallık Hükümeti arasında hava ulaş
tırması anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı, 

3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumihuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 
1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı, 

4. Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirli si
lâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanması
nın yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı, 

5. Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı, 

6. Asgarî Ücret tespiti usulleri ihdası hak
kında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İŞLER (Devam) 

komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/655; €. Senatosu : 1/204) (S. Sayısı : 280) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına !Sayın Mehmet Pırıltı, buyurunuz. 
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CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ GRU
BU ADINA MEHMET PIRILTI (Antalya) — 
ıSayın Başkan, değerli arkadaş! arım; 

Müzakeresine başladığımız Toprak ve Tarım 
Redrarmu kanun tasarısının mazisi çok 'gerilere 
gider. Atatürk'ün işaret ettiği, Türk köylüsü ve 
çiftçisinin ihakikî efendi olduğu ve olmaya lâ
yık 'görüldüğü, 'beyaniyle başlayan hareket, za
man zaman çıkarılan kanunlar ile bu cümleden 
Toprak 'Kanunu, Topraksız Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu, Zeytinlikler Hakkındaki Ka
nun tatbikatları ve Toprak İskân Müdürlüğü
nün faaliyetleri bir 'ölçüde toprak dağılımını 
sağlanmıştır. Bu kanunlardan ve tatbikatından 
çekinen ibüyük bir bizzat çiftçilik yapmayan 
toprak sahiplerine topraklarım sattırmış ve 
böylelikle topraksız çiftçimiz de bir ölçüde top
rağa kavuşmuştur. Hazineye ait topraklar za
man zaman dağıtılmış; fakat bu mevzuda kısır 
çekişmeler ve .muhafazakâr zihniyet, hukukî 
ihtilâflar istenilen ölçüde Hazineye ait arazile
rin dağılımını önlemiştir. Son senelerin tehdit-
kâr ve doktriner yaygaraları Türk çiftçisini 
yatırımdan 'alıkoymuştur. Böyleee millî gelire 
katkı eksikliği hâsıl olmuştur. Demoklcsin kılıcı 
gibi gösterilmek istenen reform tasarısı niha
yet 'getirilmiş olmakla yurt ekonomisi yararı
na bir davranış olmuştur. 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı, 
Anayasamızın öngördüğü doğrultuda bütün gü
cünü Anayasadan alan bir kanun tasarısı ola
rak hazırlanmıştır. Bu niteliği ile Toprak ve 
Tarım Reformu kanun tasarısı, ağırlıkları böl
gelere göre değişen ekonomik, sosyal ve siya
sal olmak üzere üç anaamacm gerçekleştirilme
lini hedef almaktadır. Ekonomik yönden topra
ğın verimli olarak işletilmesi, tarımsal bünye
nin iyilestirilmesi, üretimin artırılması ve de
ğerlendirilmesi esas alınmıştır. Sosyal amaç; 
toprak mülkiyet dağılımını ve tasarruf şeklini 
yeniden sosyal adalet ilkelerine göre düzenle
mek, istihdam olanakları yaratmak ve mülk 
.güvenliğini sağlamaktır. Bu amaçlarla tarımla 
uğraşanların insanlık haysiyetine yaraşır bir 
hayat düzeyine ulaştırılması öngörülmektedir. 

(Siyasal amaç., 20 nci yüzyıl gereklerime uy
mayan çağ dışı kalıntılara son vererek, Ana
yasanın öngördüğü hakları özgürce kullanmayı 
kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmaktır. Top

rak ve Tarım Reformu kanun tasarısında ay
rıca arazinin mülkiyet, tasarruf ve yararlanma 
düzensizliklerinden doğan uyuşmazlıkların gi
derilmesi gribi Ihuukkî, daha ileri bir üretim, me
tot ve tekniklerinin 'kullanılmasını sağlamak 
gûbi teknik amaçlana da yeterince yer veril
miştir. 

Tarımda reform yapılmaksızın toprak re
formundan beklenen sonuçların elde edilemeye
ceği gerçeğini de esas almıştır. 

Netice olarak; tasarının başlıca prensiple
rinden birisi, toprağın i verimli olarak işletil-
mesi, üretimin artırılması ve değerlendirilme
sidir. Nitekim, . Anayasanın 37 nci maddesi, 
ı«.üevlet toprağın verimli olarak işletilmesini 
'gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeterli 
toprağı bulnmayan çiftçiye toprak sağlamak 
amacı ile 'gereken tedbirleri alır.» hükmünü 
koymuştur. 

Demek oluyor ki, müzakeresini yapmakta 
bulunduğumuz Toprak ve Tarım Reformu ka
nun tasarısında esas alınan nirengi noktası, 
doktriner bir . .görüş olmayıp, Atatürk'çü bir 
anlayışla yıllardan beri istismar konusu edilen, 
halli sabırsızlıkla beklenen bir mevzuu hallede
bilmektir. 

Bâzı çevrelerin, «reform sınırlandırılmıştır» 
yahut «yozlaştırılmıştır» şeklindeki iddiaları, 
ister istemez insanın aklına Doğu blokunda ya
pılmış toprak reformlarını getirmektedir. Tür-

i kiye'de hiç kimse veya siyasî teşekkül, kötü ör-
| neklerin tatbikçisi ve millet ve memleket yara-
| rina olmayan doktriner fikirlerin uygulayıcı 

olamaz ve olamayacaktır. 
Tasarı toprak mülkiyetini, dağılım ve tasar-

ı ruf şeklini sosyal adalet prensiplerine uygun 
| tarzda tanzim etmeyi ve mülkiyet hakkını te

minat altına almayı istihdaf etmektedir. Ka-
I ıran bölge bölge uygulanacaktır. Toprağın 

sahibi tarafından .işlenmesi veya işletilmesi 'esas
tır. Böyleee ortakçılık ve kiracılık yasaklanmış-

I tır. Hiç toprağı olmayan veya yeter toprağı bu-
kmmayan çiftçilerin topraklandırılmasında ye-

[ ter gelir sağlanması prensibi kabul edilmiştir. 

Aile işletmelerinin korunması ve parçalan
manın önlenmesi içm geneldi hukukî tedbirlere 
yor verilmiştir. Tasarı tarımsal ijlctmelcrm 
tekniğe uygun verimli ve sosyal işletmesini sağ-

| lamak için gerekli tedbirleri getirmektedir. 
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Kanun uygulamasından doğacak ihtilâfların 
süratle halledilebilmesi için, tek yargı sistemi
nin uyguîanması öngörülmektedir. Kanun ta
sarısı sadeee kuru bir toprak dağıtımını uygun 
bulmamakta, topraklandırılacak çiftçilere ge
rekli kredilerin teminini de sağlamaktadır. 

'Bütün bunların yanında, tarımsal üretimin 
artırılması, toprağın verimli işletilmesi gibi il
kelerin daha da müessir olabilmesi için, bırakı
lan ve verilecek toprak sahalarının miktarları
nın eksikliği ve ziraî sigorta üzerinde durula-
bileeeği. .Medenî Kanunumuzda karı - koca ara
sında ma! ayrılığı prensibi vazedilmiş olduğu 
hakle, tasarıdaki sadece aile reisine arazi terke-
diüşindeki çelişme, 'boşanma vukuunda hak zi
yama müncer olacağı endişemizin bulunduğu
nu, örnek işletmenin tespitinde müşkülâtlar gö
züktüğü. bahçelerin devletleştirilecek done içe
risinde mütalâa edilişindeki isabetsizlik]er; bun
lar ve diğer sebeplerle, müddetlerin müzakere
sinde tatbikatçıya açıklık getirmek ve kanun 
tekniği yönünden tereddütleri izale için, söz 
hakkımızı istimal edeceğimizi arz eder, müza.ke-
ıvler sonunda en iyi şekli Yüce Heyetinizin tes
pit edeceğine inanan Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grubunun, büyük bir ihtiyaca cevap ve
ren, solun istismarına fırsat bırakmayacak olan 
bu tasarının Türk köylüsüne, çiftçisine hayır
lı, uğurlu olması temennisi ile tasarının lehinde 
oy kullanacağını saygıyle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittiıı Yılmaz Mete. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. 

cniHrıUYET HALK PARTISI GRrpr 
ADINA M, YILMAZ METE (Adana) — Sayın 
Başkan, saygı değer senatörler; 

Yüzbinlereo ailenin, milyonlarca insanın bir 
zamanlar heyecanla beklediği toprak reformu 
konusu sonuçlanmak üzeredir. 

Yıllardan beri sürüp gelen, üzerinde pek 
çok şey söylenen ve uygulandığı ülkelerde hu
zur sağlayan, yepyeni bir yaşamanın başlangıcı 
olan toprak reformu konusu, yurdumuzda il
gililerce hemen hemen hiç takibedilmeden. ses
sizce kanunlaşmaktadır. 

Topraksız ya da az topraklılardan hiç ilgi 
görmeyen bu tasarı, toprak ağalarının meninim. 
müsterih bakışları önünde son şeklini almak
tadır. 
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J Ele alman konuda köklü değişiklik yapmak 
ve eski köhneleşmiş sistem yerine, yepyeni bir 
düzen getirmek anlamına gelen «reform» söz
cüğünün bu tasarıda kullanılması yerinde bir 
işlem olmamıştır. Çünkü bu tasarı kanunlaştı
ğında, toprak dağılımındaki düzensizlik gide-

I rilmiş, köle gibi çalıştırılan insanlar iktisadî 
/ ve siyasî bağımsızlığa kavuşturulmuş olnıaya-

eaklardır. Temelde köklü bir değişiklik yapıl
mayacak, düzeysel bâzı kıpırdanışlar olacaktır. 
Siz de, «İşte toprak reformunu yaptık.» diye
ceksiniz. Halk çıkan .kanunun yetersiz olduğu
nu bilmeyecek, yıllarca boşuna oturduklarını 
sanacak, daha 1969 yılında, «Türkiye'de toprak 
refomunun yapılmasına lüzum ve imkân yok
tur.» diyenlerin 1973 yılında çıkardıkları kanu
nun ancak böyle olabileceğini anlamayacaktır. 

Bu tasarı, gerçek bir reformun gerektirdiği 
hükümleri taşısa. toprak ağalığına son vermeyi 
önerse idi, Meclis koridorları ağalarla, dolardı. 
üntedbirler tasarısı görüşülürken endişelenen 
ağaların koridorları doldurduklara henüz urııı-

I tulmamıştır; ama bakıyoruz hepsi sakin ve 'gü
lümseyerek oturuyor .yerlerinde. Çünkü bu ka
nun, kolay uygulanacak ve toprak dağılımın
daki dengesizliği giderecek hükümleri taşımı-

I yor. 
Sulu arazilerde 600 ilâ 2 000. kuru araziler

de 1 160" ilâ 4 000 dekar araziyi şalısın elinde 
bırakacaksınız, kamulaştırma bedellerinin öden
mesini Devlet için imkânsız hale getireceksiniz 

I ve buna reform ismi vereceksiniz. 
Hükümet tasarısı çoğunluk oyları ile o 

I bale getirildi ki, Devlet Bakanı Sayın öztrak 
bu değişikliklere Hükümetin katılamayacağını 
ifade etmek zorunda kaldı. Modern tarım işlet-

j meleri tasarıya konulduğunda,. Sayın Öztrak 
bu değişikliğin 50 bin çiftçi ailesini topraksız 
bırakabileceğini ifade etmiştir. 

Komisyonda, yapılan bâzı değişikliklerin 
konuyu .amacından saptırdığını gören Devlet 
Bakanı 'Sayın Öztrak cesaretle birkaç eıkış 
vapmış ise de, sonunda o da tasarıyı şimdiki ha
li ile savunur duruma gelmiştir. 

Tasarı, kurumsal yapının değişmesini ün er
memekte, siyasal.'amacın gerçekleşmesi için bir 
büküm taşımamaktadır. Gerekçede siyasal 

[ amaç belirlendiği halde, «Siyasal amaç yönün-
{ den 20 ııci yüzyıl gereklerine uymayan çağ 
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dışı kalıntılara son vererek. Anayasanın ön
gördüğü hakların özgürce kullanılmasını kısıt
layan engellerin ortadan kaldırılmasını..» diye 
i»ir paragraf ihtiva eden gerekçeye rağmen, me
tinde bu amacın gerçekleşmesini sağlayacak bir 
lı ü k üm ko nul m a mış 11 r. 

Kuramsal yapıyı değiştirmeden reform; 
yani köklü değişme yapılamaz. Yapılan işler 
yüzeyde kalır. Japonya'da yapılan toprak re
formu feodal düzeni yıkıp, yerine sosyal ada
lete uygun bir toprak düzeni getirirken, «Köy 
.toplumunda demokratik düzenin gelişmesini 
sağlamak.» amacını, gerekçesinin 2 nci mad
desi olarak koymuştur. «Japonya'da' Toprak 
Reformu» adlı kitaptan aldığım şu satırları dik
katlerinize sunarım: 

«Herhangi bir ihtilâfa sebebiyet vermemek 
için kiracı, her türlü faaliyetinde arazi sahibi
nin arzularına göre hareket etmek zorunda kal
mış, fikirlerini serbestçe ifade edememiştir. 'Ka
mu işleriyle ilgili çeşitli seçimlerde kendi vic
danından ziyade arazi sahibinin arzusuna göre 
reyini kullanmıştır. Reformdan sonra çiftçi bü
tün bu teihdit ve baskılardan kurtulmuş ve köy 
toplumunda demokratik düzen hızla gelişmeye 
başlamıştır.» 

Görülüyor ki, demokratik düzenin yerleşe-
bilmesi için en" önemli unsurlardan biri, siya
sal amacın gerçekleştirilmesidir. Biz iktisadî 
bağımsızlığa kavuşmamış, toplumların siyasî 
bağımsızlığa erişemeyeceği kanaatindeyiz. Mil
yonlarca yurttaşımızı iıuzur ve refaha kavuş
turmadan, onları insanca yasamı* bir düzeye 
eriştirmeden, büyük toprak sahiplerinin siyasal 
güçlerini ortadan kaldırmadan demokrasi ku
rallarının tümüyle işleyeceği kanısında deği
liz. 

Milyonlarca insanın iktisadî bağımsızlıktan 
yoksun olduğu yerlerde uygulanan demokratik 
düzen bu haliyle sürüp gidecektir. Halk oyun
dan yoksun, beş on kişilik kadrosuyla hükü
met olan siyasal teşekküller dar gelirliden, ya
şama olanaklarından yoksun halktan yanaymış 
gibi görünüp, sağın çıkarlarını sağlayan, yal
nız onlara huzur ve rahatlık getirecek kanun
ları çıkaran iktidarlar bu ortamda yaşarlar. 
ıBiz bu kanun tasarısına ret oyu vereceğiz. 

Mevcut tasarının ne gibi noksanlar taşıdı
ğını ve nasıl toplumun, çoğunluğun yararına 
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olabileceğini .maddeler geldiği zaman, verdiği
miz değiştirme önergelerini izah ederken arz 
edeceğiz. 

Temennim; yıllardan beri, Cumhuriyetin 
kurulduğundan beri yapılmaya çalışılan top
rak reformunun, ıbu dönemde gerçekten toprak
sız veya az topraklının, insanca yaşama düze
yine erişememiş Türk halkının çoğunluğunun 
yararına bir kanun olarak şu Yüce 'Senatodan 
çıkmasıdır. 

iBu kanunun iyi bir şekilde çıkması ve mem
leketimize hayırlı olması -temennisiyle Cumhu
riyet Halk Partisi adına hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN' — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Kazım Kara ağaçlı oğlu buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOfrLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Grubu adına. Toprak ve Ta
lanı. Reformu kanun tasarısı hakkındaki görüş 
ve kanatlcrimizi Yüce Heyetinize arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu ve
sile ile şahsım ve grubum adına hepinizi saygı 
ile selâmlarım. 

Muhterem senatörler, huzurunda müzake
resi yapılan Toprak ve Tanın Reformu kanun 
tasması üzerinde lehte ve aleyhte söylenecek 
çok şeylerin bulunmasına rağmen, kabul et
mek lâzımdır ki, bu tasarı, uzun ve ciddî çalış
maların mahsulüdür. Her yönüyle ilmî gayret
lerin de bir ifadesi olarak kabul etmek lâzımdır. 
Bu konu yıllardan beri Türk sosyal ve siyasî 
hayatının üzeninde en çok tartışmaların cere
yan ettiği, çeşitli yönleriyle eleşlirile-re mâruz 
kalan bir mevzu olmaktan kurtulamamıştır. 

Türk kamuoyunda vakit vakit maksatlı ola
rak demokratik rejimi ve rejime ve hukuk dev
letine sahibolan iktidarları yıkmayı hedef alan 
politik mücadelelerin istismar unsurlarından 
birisi de toprak reformu olmuştur. 

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun ve 
onu takibeden 50 yıllık Tüikiye Cumhuriyeti
nin tarihî, sosyal, kültürel ve coğrafî yapısı ve 
onun kökleşmiş geleneksel yaşantısı içinde za
manı imza kadar uzanan, türlü şekiller alan top
rak düzenlini ve onun getirdiği mülkiyet- anla
yışını kısa ve ciddî olmayan gayretler içinde 
yeni baştan değiştirmeye objektif ölçüler içeri
sinde imkân var mıdır? 
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(Buigoin % 64,1'i çiftçi olan ve toprakla sım
sıkıya ilişkisi bulunan bir ülkede, tarım, ve top
rak ilişkisini yeni baştan tedvin ve tanzime ko
yulanların, elbette birlik ve beraberlikte yaşa
maya mecbur olduğumuz dünya devletlerinin 
konuyu hangi ölçüler içerisinde değerlendirmiş 
olduğunu ve alınan sonuçlan bütün yönleriyle 
kıymetlendirerek; Türkiye'nin coğrafî, sosyal, 
ekonomik ve siyasî şartlarıma uygun, dinî inanç
larına, örf ve ananelerine, geleneklerinle ters 
düşmeyen bir üslûp ve model içimde meselenin 
çözüm yollarım araştırarak, ülkemizde gerçek
ten tatbik kabiliyeti ve muvaffakiyet şaınşı 
olan bir kanun tasarısı meydana getirmek lâ
zımdır. 

Şunu kabul etnreik mecburiyetindeyiz ki; 20 
nci Asrın baş döndürücü sosyal, ekonomik ve 
teknik gelişmeleıd içlinde, elbette milletlerin 
hayatiyetleniyle sıkısikıya ilgili, hele rejimin 
kaderi üzerinde son derece müessir olduğu id
dia olunan konularda vakit vakit dinamik ve 
hamleci ıslaıhatlara gitmek lâzımdır. Bu kabul
le, geçmiş yılların şartlan içinde geçerli olan 
hukukî ve geleneksel teamüllerin bugünün ya
şantısının ihtiyaçlarına artık cevap veremez ha
le geldiği görülür. O halde, çağm şartları ve ih
tiyaçlarına ve istikbalin perspektifi içinde gele
ceğin muhtemel meselelerine cevap verecek 
Atatürkçü doğrultuda tecrübeye, ilmî ve objek
tif ölçülere dayanan anayasal çizgide', köklü de
ğişiklikleri gerçekleştirecek hukukî mevzuata 
ihtiyaç vardır. 

Biz Adalet Partisi olarak, gelişen şartlara 
uygun, demokratik düzen içinde Türkiye ger
çeklerine ters düşmeyen, Atatürkçü ve hamleci 
bir görüşle tarım ve toprak reformunun ger-
çcıkleşltiriknesinin yanında olmuş ve bunu yıl
lardan beri Adalet Partisi olarak savunmuşuz
dur. Bizim anlayışımız; tarcnı ve toprak refor
mu, başkalarının düşündüğü mânada mülkiyet 
hakkını zedeleyen, sosyalist ve kolektivT:,t açı
dan öngören bir toprak reformu değildir. Bu 
görüş olısa olsa düzen değişikliğini savunan bir 
siyasî düşüncenin ifadesi olur. 

(Biz Adalet Partisi olarak Türk: halkının sos
yal ve siyasî kanaatleııi, onun asırlar boyu ben
liğinde muhafaza ettiği geleneksel inançlarını 
yok farz ederek, nikâhı ve dinî inançları kadar 
mukaddes addettiği tapu ve mülkiyet hakikim 
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zedeleyen bir tarım ve toprak reformunun ya
nında olmamız ve onu savunmamız mümkün 
değildir. Kaldı ki, bu kanunun uzun süren ko-
mıisyonlardaki ve Meeliislerdeki müzakeresi es
nasında Adalet Partisinin, Birinci Enim Hükü
meti zamanında malûm görüşlerin ışığı altında 
kaleme' alınıp hazırlanan Tarım ve Toprak Ee-
farmu Ontedbirler Kanun tas ansının metni içi
ne ustaca yerleştirilen sosyalist ve kolektivist 
görüşlerin huzurlarınızda müzakeresi yapılan 
tasarıdan çıkartılması hususundaki mücadelesi, 
tasarının Türkiye gerçeklerine uygunluğu ve 
kanunun tatbikatı bakımımdan büyük ve hayır
lı bir hizmet olmuştur. 

ıSaym senatörler, bu kanun tasarısı 12 Mart 
sonrası Türkiye'sinin olağanüstü şartları için
de kurulan, ismime «partüerüstü hükümetler» 
elenen, nevi saksına münhasır bir siyasî icra 
kadrosunun teknisyenler kadrosuna hazırlatıp, 
kendi aiyasî teroiMeriyle telif ederek sailıipleıı-
eliği, Yüce Parlâmentonun takdirine sunduğu 
bir hukukî argümandır. 

Bu tümüyle hazı:!anısında, millî iradenin 
olan siyasî bir partinin millete bağlı görüş 
ve k a m atileriniz yansıtan siyasî düşüncele
rinin hukukî ifadesi değildir. Ancak Meclis
lere gelip, kanunî prosedür içerisinde mü
zakere safhasında bütünüyle yasama organları
nın hür iradesinin görüşünü temsil edecektir. 
Bu noktada halkım büyük bir kısmının siyasî 
mesuliyetini şerefle taşıyan Adalet Partisinin, 
tasarının kanunlaşmasında millete ters düşen 
ve tatbikatta birtakım sıkıntılar .getirecek ve 
tümüyle kanunu muvaffakiyetsizliğe sürükleye
cek demokratik rejim ile bağdaşmayan metin
lerin tasamdan çıkarılarak, ülke şartlarına uy
gun, milletin sahipleneceği hukukî bir değer 
haline gelmesindeki rolü ve ağırlığı elbette bü
yük olmuştur. 

Tasarının müzakresi sırasındaki A. P. nin 
Anayasa ve ona ilişkin kanunî sınırlar içinde 
komisyonlarda ve Meclislerde yaptığı savunma
lar, ibüyük çiftçi kitlelerini ilgilendiren top
raksız ve yarı topraklı milyonlarca Türk köy
lüsünü yakından alâkadar eden bu tasarıda on
lara Anayasanın öngördüğü iman haysiyetine 
yaraşır bir hayat düzeninin sağlanmasını temin 
elerek, onları hayata, cemiyete ve Devlete say
gı ile bağlayarak kaderin mahkûm ettiği, fakra 

L9A _ -
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zaruretten kurtarıp insanca yaşayış düzeyine 
ulaştırmanın mücadelesidir. Bir bakıma da, 
rejimin 'mücadelesi addetmek lâzımdır. Zira, 
yıllardır devam eden kötü ve /maksatlı propa
gandalar Türkiye'nin bütün ekonomik, politik 
ve sosyal meselelerinin düğüm noktalarının 
âdeta reformlar olduğu intibaını uyandırmış 
ve bu reformlar olursa, sihirli bir değnek gibi 
ülkeyi bir anda refaha kavuşturmak sanki müm
kün olacakmış gibi bir kanaat yaygınlaştırıl
mıştır. 

Aslında, bu reformların lüzumu ve 'münaka
şaları cok gerilerde kalmıştır; ama, Türk Ulu
sunun refah ve 'mutluluğu için kâfi değildir. 
Bu itibarla, her şeyi reformlara bağlayarak 
ülkenin kalkınmasını, sosyal barışı, ekonomik 
istikrarı ^e siyasî sükûnu yüzde yüz reformda 
görmek ülkenin âtisi için çok tehlikeli olur. Zi
ra, yaşadığımız 'dünyada tarım ve toprak re
formunu yaparak muvaffakiyete ulaşamayan 
sayıları bir hayli kabarık ülkeler vardır. Asıl 
mühim olan tasarının kanunlaşarak, tatbika-
tındaki güçlüklerdir. Şayet bu tatbikat, (Al
lah korusun) başarısızlığa doğru giderse, yıllar
dır ümitlerini buna bağlayan milyonlarca insa
nın hayal sukutu ve beklediğini bulamayışı, 
sosyal ve siyasî hayatımızda telâfisi çok güç 
olan huzursuzlukların sebebi olur. Burnun için
dir ki yıllardır A. P. olarak, her şeyi reforma 
bağlayan görüşün maksatlı ve katı ütopik fik
riyatınım karşısında olduk. 

Bununla reforma karşı olduğumuz mânası 
çıkarılmasın. Zira, halkın bağrından çıkan, 
hakkın sesi olan A. P. nin hizmet felsefesi di
namik ve hamleci reformist görüşün ta kendisi
dir. Geçmişteki 6 yılı mütecaviz iktidarı esna
sında, Türkiye'nin, coğrafyasını değiştiren, 
ekonomik gücünü bir misli geliştiren, sosyal ve 
kültür yapısında büyük ve köklü değişikleri 
sağlayan hamlelerin ve başarının ifadesi, bir 
deyimle; sosyal ve ekonomik bünyede meydana 
geflen büyük ve köklü değişmeler, kalkınan 
Türkiye'nin yaşayan reformları değil midir1? 

Ülkemizin sınırlı olan yetişkin insangücü 
ve doğal kaynaklarının imkânları içinde, onla
rı Anayasanın öngördüğü şekilde kullanma 
mecburiyeti, meselelerinin tümü ile ele alın
masını önleyen ve ülkemin plânlı dönemde den
geli kalkınması içinde çok yönlü olan sorun

larının hallinde aklıselimin, ilmin, tecrübenin 
ışığı altında ciddî bir tercihin sırasını tespit 
ederek büyük problemlerini halletmek, gerçek
lere saygının ifadesi ve tedbirin ötesinde muvaf
fakiyetin teminatıdır. 

Muhtelif zamanlarda A. P. olarak, toprak ve 
tarım reformu üzerinde geniş çalışmalar yapıl
mış ve derin etütler ve ilmî araştırmalara gi
dilmiş olmasına rağmen, çok hassas olan bu 
konuda ve ülkenin tümünü ilgilendiren, rejim 

. kaderi ile sıkı sıkıya ilgili bir mevzuda daha 
dikkatli ve daha tedbirli görüş içimde meseleye 
girmenin zorluğu, A. P. nin ciddî hizmet an
layışı ve memleketimizin 1968'ten itibaren git
tikçe artan anarşik solun Türkiye'de rejimi tah
ribe yönelen, şiddetini kademe kademe artıran 
fikrî ve fiilî eylem ve tahrikatı sebebiyle bu 
kanunun hükümetlerce ve yasama organlanınca 
ele alınması, bütün iyi niyetlere rağmen müm
kün olamamıştır. 

Şunu kabul ıetmek lâzımdır ki, millete hiz
meti hedef tutması lâzım gelen reform tasarı
larının muvaffakiyeti için her türlü şartlar sağ
lansa bile, halkın ona sahip çıkması, kanunun 
getirdiği tatbikata saygı ölçülerinde uyması ile 
mümkündür. Toprak ve Tarım Reformu gibi, 
Türk halkının büyük bir kısmına, 20 - 25 mil
yonluk çiftçiye hitap eden bir konuda çok daha 
dikkatli olmak zarureti inkâr kabul etmez bir 
vakıadır. 

Sayın senatörler, ülkemizin toprak kaynak
ları çok sınırlı olup, gelir dağılımıma müessir 
olan mülkiyet ve toprak tasarruflarının denge
sizliğini giderecek hukukî tedbirlerin alınma
sına paralel olarak yapılacak tatbikat, toprak
sız veya yarı topraklı çiftçi ailelerine dağıtıla
cak Devlet ve özel mülkiyetine konu teşkil eden 
toprak potansiyeli maalesef kifayetli değildir. 

Bu itibarla, tarım ve toprak reformunu ele 
alırken, ülkenin kalkınma modelinin ve plân
lı dönemde memleketin millî gelirinin anafak-
törlerini tespit ederek, tarım ve onun vazge
çilmez unsuru olan toprak konusunun tespitine 
lüzum vardır. Aksi halde, meseleyi çözüme 
kavuşturmanın ötesinde muvaffakiyete götür
meye ve halka bu konuyu anlatmaya imkân 
yoktur. Biraz sonra detayları ile arza çalışaca
ğım teknik malûmat içerisinde bu konuya ay
rıca değineceğim, 
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Sayın .senatörler, Türk Ulusu siyasî terci
hini yıllarca önce yapmıştır. Türkiye'nin kal
kınma modeli, demokratik düzen içinde 1961 
Anayasası ile Plâna bağlanmıştır. Biati demok
ratik ülkelerinin kalkınma modellerinden de 
faydalanılarak, Türkiye'nin sosyoekonomik, sos-
yopolitik, coğrafî ve beşerî imkânlarının değer
lendirilmesine ilmî ve tecrubî görüşler içinde 
fırsat veren, ülkeyi süratli ve dengeli bir kal
kınmaya götüren bir model tespit edilerek, kal
kınmamız beşer yıllık plânlara bağlanmış bu
lunmaktadır ve ıbu suretle hazırlanan birinci ve 
ikinci beşer yıllık plânlarda tarım sektörü mev
cut şartlar içinde gereği kadar değerlendiril
miş, gelir dağılımındaki adaletsizliğin toprak 
mülkiyeti ve tasarrufunun çok daha fazla olu
şundan ileri geldiği ifade edilmiş, toprak ve 
su kaynaklarının ve tarım ürünlerinin değer
lendirilmesi birtakım tavsiye ve tedbirler man
zumesi içerisinde tespit edilmiştir. 

Ülkenin demokratik yoldan kalkınması ve 
karma ekonominin prensipleri, içinde, dengeli 
kalkınma modeli içinde Türk tarımının yerini 
alması artık zarurî hale gelmiştir. Plân görü
şü ve Türkiye gerçekleri de dikkate alınırsa, 
bütün kalkman ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz
de de tarım sektörü ekonomimizde en büyük 
ağırlığı teşkil etmektedir. Uzun yıllar da bu 
ağırlık Türk ekonomisinde mevcut olacaktır. 
Birinci plân döneminde tarım sektörünün millî 
gelire payı % 35 civarında idi. Bu pay, plân 
dönemi somunda % 32 civarına düşmüştür. 
İkinci plân döneminde ise % 28 civarında ol
muştur. Üçüncü plân döneminde ise % 24 - 25 
civarında bir millî hâsılaya katkısını esas al
mıştır. 

Ekonomimizde cidden bu kadar ağırlığı olan 
tanımın, bilhassa diğer yönü ile Türkiye şart
ları içerisinde, bilhassa Türkiye'min coğrafya
sı ve iklimi içerisinde doğal şartlara bağlı ol
maktan kendisini kurt aramamıştır. 

Binaenaleyh, toprak ve tarım reformunu, 
birini diğerinden ayrı mütalâa etmeye maalesef 
imkân yoktur. Toprak reformu, sadece bir 
arazi parselasyonu mahiyetinde düşünmek su
retiyle topraksız vatandaşlara muayyen ölçüler, 
kriterler içerisinde muayyen dönümde arazi 
vermek suretiyle bu işi sözle geçiştirmek sure
tiyle bir yasaksavar mahiyetinde ifa edilemez. 

Toprak; reformunu, ona sıkı sıkıya bağlı olan 
tarım reformu ile birlikte mütalâa etmek lâzım
dır. Aslında, mülkiyette ve arazi tasarrufla
rında meydana gelmiş olan birtakım dengesiz
liklerin Türk ekonomisine icra ettiği birtakım 
tahribat vardır. Türkiye'de gelir dağılımının 
farklı olarak yapılmasının anaseıbepleri, bu bir
takım (nirengiler halinde farklı dağılımlar de
ğildir. Mühim olan, millî gelire katkısı olan 
istihsalin, sosyal adalet ilkeleri içerisinde fert
lere dağı'lışmdaki dengeyi tahakkuk ettirebil
mektir. 

Binaenaleyh, evvelâ millî geliri artırıcı, eko
nomiyi artırıcı ve Türk sosyal yapısı içerisin
de istikrarlı bir ekonomik düzeni getirici sis
temleri getirmek lâzımdır. Türk ekonomisinin 
her yönü ile üç anafaktörün tesiri altında bu
lunduğu malumlarınızdır. 

Türkiye'de, Türk ekonomisini : 
1. Tarım, 
2. Endüstri, 
3. Hizmetler sektörü olarak, üç anasektö-

rün ayakta tuttuğunu; yani bu üçlü sistemin, 
Türk kalkınmasının anatemeli olduğunu kabul 
etmek lâzımdır. 

Bunlar içerisinde tarımın payı biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi, gayrisafî millî hâsılanın 
içerisinde % 28'lere varan 'bir değer taşıyor. 
Üçüncü Beş Yıllık Plân müzakereleri esnasında 
yüksek malûmlarınız olduğu gibi, 1995'lere va
ran bir perspektif içerisinde tabiat şartlarına 
bağlı olan tarımın, millî 'gelir içerisindeki payı
nı % 20'ye ve bugün % 64,1 nispetinde olan 
çiftçiyi % 40 nispetlerine düşürmek suretiyle, 
Batının kabul etmiş olduğu modern metot ve 
usullere doğru t a mm m ekonomideki istikrarı 
temin edici unsurlarını getirme yoluna gidil
miştir; ıama bu vajkaiarm cereyan etmesi dahi, 
Türk tarımını yine toprak tevzii suretiyle kal
kındırmaya kâfi değildir. Çünkü, yıllardan beri 
ekstansif bir tarım metodunun; yani ilkel me
totların tatbik edildiği bir ülkede, bugün en-
tansif ziraat metotlarının süratle girmesi, ilmin, 
ekipmanın, paranın, kredinin girmesi çok zor
dur. Her şeyden evvel dağıttığınız arazilere il
mî götüreceksiniz, tarımın modern usullerini 
götüreceksiniz, şümullü bir ziraat politikası içe
risinde krediyi götüreceksiniz, yolu götürecek
siniz. suyu götüreceksiniz... Bunları götürmedi-
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ğiniz takdirde, gübreyi, tohumu götürmediğiniz 
takdirde, orada istihsalden alacağınız netice 
çok azdır. Aslında temel gaye, millî gelire kat
kıyı çoğaltmak ve dolayısıyle zengin bir gelir 
sistemi içerisinde, sosyal adalet ilkelerini Ana
yasanın emrettiği düzen içerisinde, sistem içeri
sinde hukukî yollarla tahakjkuk ettirmektir. 

Adalet Partisinin yıllardan beri köye hizmet 
espirisi sırf bu temel yapıları; yoluyla, suyuy
la, sulama- şobekeleriyle, elektrik tesisleriyle 
bu altyapı hazırlığını yapmak suretiyle, bunun 
üzerinde inşa edilecek bir toprak reformunun 
Türkiye için faydalı olacağı ve Türkiye'nin sos
yal dengesini, siyasî yapısını ve ekonomik hu
zurunu 'getireceğine inandığı içindir. Çüııjkü, 
toprak reformu gibi şümulü çok büyük olan, 
hattâ ibiraz evvel ifade ettiğim gibi, rejimin ka
deriyle sıkı sıkıya ilgili olan bir mevzuda çok 
itina ile meseleye yaklaşmak lâzımıdır. 

İtalya, Batıda toprak reformunu yapmış 
olan örnek memleketlerden birisi olmasına rağ
men, çoğu zaman toprağını terk edip ikaçanlar 
olmuştur. Toprak tevhidini, toprak tatbikatını 
1948 yılında Calaibria'da tahakkuk ettiren İtal
ya'nın bir projeksiyonunu görmüştüm. Mesele 
sadece bir dağıtma, sadece bir arazi tevhidi ve
ya bunun tesislerini yapmak değil, bunun is
tihsalden istihlâke kadar marketinglere kadar 
varan bütün sistemlerini birlikte getirme]k de
mektir. 

İMZ hukukî olarak bunları sağlamış olsanız 
bile, aslında bunların tatbikatında kadrolara da 
ihtiyaç vardır. Kadroya ihtiyaç vardır, malî 
kaynaklara ihtiyaç vardır. Bugün Türkiye'nin 
elbette toprak potansiyeli -olan bölgeleri var
dır; ama bu bölgeler biraz sonra da ifade ede
ceğim gibi, Türkiye'de mevcut olan tanım ara-' 
zikrinin küçük, ibüyüjk ve orta büyüklükteki iş
letmelerin dışında, 3 000'nin, 5 000'nin üzerin
deki arazi sahipleri 2 ÜOO'i, 3 000'i geçmeyen in
sanlardır. Bunlar Türkiye'de siyasî nizaımı, sos
yal dengeyi bozan unsur olmaktan 'öteye, aslın
da mevcut olan kanunlarla geçmiş Hükümetle
rin kendi tatbikatları içinde dahi, bunlara mü
dahale etme imkân ve şansları olduğu halde, 
Tüıjk ekonomisine altyapısını getirmediğimiz 
takdirde, büyük şeyler getirmeyeceği gerekçe
siyle yıllarca kendi kaderiyle baş başa 'bırakıl
mıştır. 

Çünkü, biraz sonra söyleyeceğim 1505 sayı
lı, 1097 sayılı, 2150 sayılı, 1927 yılından bu ya
na tatbikatta olan ve 1945'ten sonra 4753 sayılı 
kanunlarla 'ortakçılar için 2 000'nin ve bilfiil 
kullananlar için de 5 000'nin üzerindeki arazi
lere Hükümetlerin tasarruf etme ve bu arazile
ri kamulaştırma imkânları olduğu halde, bugü
ne kadar bu işler yapılmamıştır. Bunlar, geç
mişteki bir tatbikatın tenkidi değil, o şartlar 
içerisinde, o günün siyasî, ekonomik, sosyal gö
rüşleri içerisinde belki de Hükümetlerin yap
maya imkân bulamadıkları hir konudur. 

1960 yılında, 1961 Anayasasından sonra ve
ya ona tekaddüm eden devrelerde siyasî yönle
ri olmayan Millî Birlik Hüjkünıeıtleri dahi, bu 
kanunlar var olduğu halele, Güney Doğu Ana
dolu'da bugün şikâyetini yaptığı, hakikaten si
yasî bir baskı unsuru olmaktan uzak olan bu 
toprak ağalığı müessesesini, istismar konusu 
olarak ileri sürülen bu müesseseyi ortadan kal
dırma imkânını ve şansını bulamamıştır. 

1961'i müteakip koalisyon hükümetleri de 
aynı şeyleri yapamamışlardır; ama temenni 
edelim ki, 'bütün bu arazilerde 'bu tasarının 
iyi niyetlerle getirmiş -olduğu ölçüler içeri
sinde bir tatbikata- girişelim; fakat aslında me
sele değişmeyecektir. Bu tasarının üç ana yönü 
vardır deniyor; 'bunlardan bir tanesi ekonomik, 
ikincisi sosyal, üçüncüsü de siyasî amaçları 
deniyor; ama aslında bu amaçları entegre bir 
sistem halinde Türk Milletinin faydasına su
nacak yegâne şey bunun tatbikatı ve bu tat
bikattaki hassasiyet ve bu tatbikatı yapacak 
kadrolar ve bunun malî imkânlarıdıır. 

Bugün uzağa gitmeye lüzum yok, aşağı Fı
rat Havzası var. Türkiye'nin en 'büyük toprak 
potansiyellerinden bilisi ihtiva eder. Fıratın 
aşağısında dört aks üzerinde, Kebanııı aşağı
sında Karakaya, Gölköy ve Karaiburmı baraj
ları ve bunlardan yapılacak olan sulamalarla 
'bu mıntıkada tabi cazibe ile 700 000 hektarlık 
yeni, 7 milyon 'dönümlük arazi, pompajla da 3 
milyon dönümlük araziyi sulamak suretyile 
Türk tarımına bugünkü gelirlerin çok üzerin
de imkân'lar saşlamak mümkünüdür. Türkiye' 
nin istihsal ettiği pamuğun 1'6,5 mislini, çelti
ğin 26,5 mislini bu sahalardan alabilirsiniz. 
Buraya yapacağınız tesislerle aynı zamanda 
Türk endüstrisinin kalkınmasında en büyük 
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sıkıntıyı çektiği ve endüstriyel kalkınmanın 
dar boğazını teşkil eden enerjinin 19 milyar kr-
lovatsaatini ortadan temin etme imkânına ve 
şansına sahipsiniz. Bütün malî portesli 18 mil
yar lira sulama şebekeleri olan ve onun ütesin-
de 9,5 milyar lira da enerji tesisleri olan bu 
komlbine projenin, işte toprak reformunun ilk 
tatbikatı olarak ele alınması lâzımdır. Çünkü, 
burada sunulacak olan sahalarda Türk tarım
sal endüstrisinin muhtaç olduğu - pamuğu ziya
desiyle alacaksınız. Bugün dış ticaret denge
mizde en büyük rakamlardan 'birisi pamuktan 
elde edilir. Türkiye'nin pamuk istihsali 550 
ton eivanındadır ve Türkiye bugün tarım ürün
leri bakimmdan ihracatının % 77,9'unu, hattâ 
% 78'inli tarım ürünlerinden alır ve founun da 
% 65'iı pamuktur. Binaenaleyh, bu kadar bü
yük olan bir istihsalin imkânını da getireceğiz. 
13,5 milyon insanı tarım sahasına çekeceksi
niz. 13,5 milyon insan ki, ıbugün orman köyle
rinde yaşayan ve büyük fakru zarurete mah
kûm edilmiş olan 7,8 milyon insanın oraya is
kân edilmesi mümkün olacaktır. İşte bu pro
jelere bu kanunun esprisi içerisinde eğirmek 
lâzım. Bunlar kadro ister, tecrübe ister, tatbi
kat ister, cesaret ister, para ister. Bütün bun
ları bulup, bu memleketin kalkınmasına... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yeni 
iktidar ister. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Evet onlan biz getiriyoruz, biz yapacağız hiç 
korkmayın. Geçmişte yapılmış olanların, ge

lecekte zekâtını versek dalhi Türkiye'nin refahı
na hizmet etmiş addedilmem emiz için hiçbir 
sebep olamaz zannederim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı ri
ca edeceğim. 

A. P. GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, Türkiye'de toprak potansiyelinin 'büyük 
çapta şişirilmiş olduğu ve Türkiye'nin gerçek
lerine uymadığını da ifade etmek isterim.. Çün
kü, 'toprak reformu nedir, ne değildir evvelâ 
onun kıstaslarını koymak lâzım. Türkiye'nin 
coğrafyası içerisinde, 778 kilometrekarelik 
Türkiye'de 26,5 milyon .hektarlık tarıma el
verişli arazi vardır, özel mülkiyete konu ol
muş olan araziler vardır. Bunun ötesinde 52 
milyon civarında çayırlar, meralar, yaylak

lar ve ormanlar vardır. 10 milyon hektarlikda 
göller ve saiireler mevcuttur. Bunun dışında da 
Devlet Üretme Çiftliklerinin elinde 4 milyon 
hektarlık arazi bulunmaktadır. 

O halde, zilyedlik veya tapu yoiuyle hal
kın tasarrufunda bulunan 26,5 milyon hektar
lık arazinin içerisinde, ancak Hazineye veya 
şahıslara ait olup da, Ibu tasarı ölçüleriniın 
dışıma taşan arazi miktarları 8 milyon 332 bin 
dekardır. Dönüm olarak söylüyorum, çünkü 
hektarla dönüm arasında 10 katı fark vardır. 
O halde, 8 milyonluk araziyi dağıtacaksınız. 
Bugün halbuki verilen envanterlere göre ya
rı toprağı olan veya hiç toprağı olmayan 3,5 
milyon çiftçi ailesi vardır. Bunu nasıl dağıta
caksınız? İşte demin dediğim tedbirler; aslın
da birim sahada alansal prodiktiviteyi artırı
cı tedbirleri getirmek suretiyle, ziraata mo
dem usullerle tedvin etmek, köylüye bilgiyi, 
tohumu, gübreyi vermek suretiyle yapacaksı
nız. 

Bimaenaleyh, altyapı hizmetleri addettiği'-
miz yolundan elektriğine ve bunun ötesindeki 
bütün bu çalışmalara lüzum vardır. Aksi hal
de, iburada yine sizin verdiğiniz topraklar, ge
rek bu operasyonlar ve gerekse mevcut ve sı
nırlı olan imkânlar sebebiyle Türkiye'de Türk 
tarımına büyük rahatlıklar getirmeyecektir. 
Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi bu top
rak reformu, büyük çapta tarım reformunun 
ışığı altında, onun hizmeti içerisinde değerle-
nebilecektir. Çünkü, artan nüfusun ekonomiye 
'baskısı devam ediyor. Her yıl 47 ilâ 50 btn 
çiftçi ailesi yeni baştan kuruluyor ve bunlar 
topraksız olarak, mevcut olan topraksızlar 
kervanına ekleniyor. Bunlara iş bulmak lâ-

' zımdır. Bir yönü ile istihdam imkânlarını sağ
lamak lâzımdır. O halde bu istihdam imkân
larını, (Demin dediğim tarım endüstrisi ve 
tarım sektöründe olduğu gibi.) endüstride 
aramak lâzımdır. Ama, tarımda yığılmış olan 
Ibu insan topluluğunu süratle endüstriye kay
dırmanız mümkün değidir. Bunu kademeli ola
rak kaydıracaksınız. Aksi halde sosyal den
geyi bozucu, hattâ siyasî istikrarsızlığa vesi
le olabilecek hadiselerin sebebi olur. 

IBugün büyük şehirlerde, metropolitan ha
le gelmiş olan şehirlerin etrafında toplanan 
gecekondular rejimlerin teminatı olmantan 
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öteye, siyasî ve sosyal bunalımlardı bir sebe
bi olabilirler. Var ile yoku, tok ile açı yanyana, 
bir sistem içerisinde yaş atamazsınız. Demok
ratik rejim içerisinde en büyük istikrar un
suru, orta tabakadır. Orta tabakayı istikrar
lı tutmaya, onu varlıklı tutmaya, onu ekono
mik yeterliliğe ifrağ etmeye, kavuşturmaya 
mecbursunuz. Aksi halde, fakirle zengin ara
sındaki uçurum gittikçe artar ve «orta tabaka
ların fakirleşen kitleleri süratle fakruzaruret 
içerisinde olan .kitlelere doğru kayar ve do'-
layısı'yle rejim teminatını kaybeder. 

Binaenaleyh, bu reform üzerinde çalışurken 
•hükümetlerin bilhassa orta sınıfı, büyük çap
ta köylüyü ayakta tutabilecek ekonomik ye
terliliğe sahip kılacak imkânları da berabe
rinde getirmek lâzımdır. Geniş bir endüstri
leşme politikası, geniş bir istihdam imkânı 
ve bunun ötesinde tarımda müspet yönleriyle 
modern, entansif tarım .metotlarını], kredi sis
temlerini, pazarlama sistemlerini mutlaka ge
tirmek suretiyle, Türk köylüsünün birim 'alan
dan istihsalini artırmaya matuf gayretleri de 
bünyesinde taşımak lâzım. 

Muhterem, arkadaşlarım, 'elbette tarım re
formu gibi şümullü ve Türk Milletlinin tümü
ne hitabeden 'bir tasarı hakkında çok şeyler 
söylemek mümkündür. Aslında iyi niyetlerle 
bu kanunun Türkiye'nin şartlarına uygun bir 
üslûp içerisinde tatbikini temin 'edecek bir kad
ro ve tatbikata gidilmesi meselesidir. 

Türlü yönleriyle kolektivizme ve sosyalizme 
kapalı görüyor ve Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun, Türk tarımımın aslında kalkınmasına 
mâni olan dar boğazları aşacak birtakım im
kânları da beraberinde getirdiğini kabul edi
yoruz. 'Binaenaleyh, tasarının tümüyle mille'-
tJin, memleketin muhtaoolduğu huzuru, sükûnu, 
siyasî istikrarı sağlayacağına ve millî ekono
miye katkısı bulunacağına kani bulunuyoruz. 
Ancak, bir tek şeyi tekrar arz 'etmek isteriz 
k i ; tatbikatı her şeyden evvel gelir. (Biraz 'ev
vel arz ettiğim gJbi tatbikat kadro meselesi
dir, para meselesidir, mevzuat meselesidir ve 
bunun ötesinde cesaretle, bilimle, tecrübe üle 
meseleye eğilmek konusudur. 

Bir konuya daha şurada işaret 'edelim ki; 
Öntedbirler Kanunuyle ileri sürülen Toprak 
Müsteşarlığı müessesesi hâlâ daha kurulama

mış ve dolayısıyle bizim .geçmişte Adalet Par
tisi olarak Öntedbirlerle tasarının birlikte mü
talâa edilmesi yönündeki iddialarmııızin hak^ 
Mığı ortaya çıkmıştır. Çünkü aradan büyük 
bir zaman geçmiş ve netice itibariyle mesele
nin fiilî bir sahibi çıkmamıştır. Bir kısıım 
mahveüler ve şahıslar tasarının yozlaştırıldı-
ğı yönünde iddia ve beyanlarda ibulunuyor-
lar. Aslımda yozlaştırma, (Tekrar tenzih ede
rim.) Parlâmento tarafından olmamış, Parlâ
mento Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir üs
lûp içerisinde hür iradesini kullanmak sure
tiyle yasama vazifesini yapmış ve bu tasarı
yı milletin menfaatine olacak ve muvaffakiye
te götürecek birtakım hukukî metinlerle ted
vin etmiştir. Bu itibarladır ki, tasarıyı bu mâ
nada mütalâa etmek lâzımdır. Yoksa, tasarı 
kendi haline bırakılmış olsa idi, Öntedbirler 
Kanununda ustaca yerleştirilmiş olan sosya
lizme ve kolektivizme kaçan birtakım ifade 
ve görüşleri bu tasarıda görmek mümkündü. 
İşte hunun mücadelesini Parlâmento yapmak 
suretiyle millete ters düşmeyen, onun kabul
lenebileceği; 'sözlerimin başında da söylediğim, 
gibi, «Benim kanunum» diyebileceği bir tasa
rı halline gelmiştir; ama 'bunun da noksanları 
olacaktır. 

JEn iyi, iyinin düşmanıdıır. Elbette huzura 
getirilmiş olan tasarının da birtakım noksan
ları tatbikatta ıslah edilme şansına sahibola-
caktır. Çünkü dünyada bunu yapmış olan 
devletlerin çoğu âdemi muvaffakiyete gitmiş
tir. Ohalde tatbikat içerisinde, Türkiye'nin 
şartlarına uygun bir model ve üslûp içerisin
de bu kanunu tashih etme şansı vardır. Çün
kü bu kanun akşamdan sabaha bütün Türki
ye'de tatbik edilecek nitelikte bir kanun de
ğildir. Uzun yıllar, belki de 15-20 yıllık: bir pers
pektif içerisinde muayyen kademe ve etaplar
da Türkiye'de tatbik edilecektir. O itibarla, 
kademeli ibir tatbikat içerisinde de devam ede
cek olan çalışmaların, getirmiş olduğu neticele
re uygun olarak bunu tashih etmek ve düzelt
mek her zaman için mümkündür. 

Diğer hususlardaki görüşlerimizi 'maddele
rin müzakeresinde ve ileride arz etmek üzere 
sözlerimi burada bitirirken, tasarının tümüy
le milletimize hayırlı olmasını Adalet Partisi 
adına diliyor ve muhterem 'Senatoda gerekli 
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olan ealışmalaria en iyi şekilde Türk Milleti
ne bir hizmet olarak hediye edileceğine kanaa

timizi muhafaza eder, hepinizi saygı ve sevgi 
Jİe selâmlarım ('A. P. sıralarından alkışlar.) 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Tarım Bakanı Ahmet Nusret Tuna'nın, 
Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk verilmesi 
hakkında 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının havale edil
miş olduğu komisyonlardan alınacak dörder üye
den kurulacak bir geçici komisyonda görüşülme
sine dair önergesi. (1/228; 4/136) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim, ediyo
rum ; 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi 

hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın, havale edildiği Tarım, Malî İktisadî İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından ayrılacak 
4'er üyeden kurulacak geçici bir komisyonda 
müzakeresinin, kurak bir yıl geçirmekte olma
mız hasebiyle işin müstaceliyeti nazara alınarak 
karara bağlanmasını saygılarımla rica ederim. 

Ahmet Nusret Tuna 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadî İşler, İçişleri, Bayındırlık, ulaş
tırma ve İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretimle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/655; C. Senatosu '• 1/204) (S. Sayısı : 280) 

BAŞKAN — Bir takrir var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet »Senatosu Başkanlığına 
280 Sıra Sayılı Toprak ve Tarım Reformu 

kanunu tasarısının tümü ve maddeler üzerinde 
şahıslar adına yapılacak 'konuşmaların 20'şer 
dakika olarak kabulünü arz ederim. 

Rıfat Öztürkçine 
istanbul 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Şahısları adına söz almış olan sayın üyeleri 
tekrar takdim ediyorum : 

Sayın Cizrelioğlu, Sayın Dikeçligil, Sayın 
At alay, Sayın Öztürk, ISaym Hazerdağlı Sayın 
Yıldız, Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın Artukmaç, 
(Sayın Öztürkçine. 

Söz sırası Sayın Cizrelioğlu'nda buyurun 
efendim. 

iv. , GÖRÜŞÜLENI İŞLER (Devam) 
SELÂBA.TTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba

kır) — Sayın Başkan, muhterem Senatörler. 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı 

hakkında konuşmak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun 19 . 6 . 1973 gün
kü gündeminde bulunmayan ve aynı tarihli 
«Gelen Kâğıtlar»' yazısı içinde de yer almamış 
olan buna rağmen, evvelki gün görüşülmesine 
başlanarak dün gece bitirilen Üniversite Refor
mu kanun tasarısının Sıra Sayısı 281 idi. 
19 , 6 . 1973 tarihli gündemde bulunan ve Ko
misyon raporunda en önemlilerden biri olduğu 
nedeniyle öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasının da karar altı
na alınmış olduğu yazılı olan ve fakat ancak 
bugün görüşülmesine başlanan Toprak ve Ta
rım Reformu kanunu tasarısının sıra sayısı ise 
280 idi. 

Gündemdeki -durumuna, sıra sayısına ve ta
sarının sayın üyelere dağıtılış sırasına göre da
ha evvel görüşülmesi gereken bu tasarının, Üııi-
versite Reformu kanunu tasarısından sonraya 
bırakılması yoluna gidilmiş olmasının haklı ve 
yerinde sebe'binin ne olduğu hususunda herhan
gi bir izahat e lüzum dahi görülmemiş olması 
üzücüdür. 

Sayın Başkanlığın gündemi, gelen kâğıtları 
ve tasarı metinlerinin dağıtılış sırasını nazara 

432 — 



C. Senatosu B : 76 21 . 6 . 1973 O : 1 

alarak, böyle bir takdim - tehir teklifinin nede
nini sıorup istemcisi gerekirfken, buna önem ver
memiş olması da bu husustaki üzüntüye ayrıca 
üzüntü kaitmıstiir. Bundan böyle bu hususlara 
gereken dikkat ve hassasiyetin gösterileceği 
ümit ve temenni edilir. 

Anayasanın öngördüğü reformlara bugüne 
kadar eğilmemiş bulunanların son günlerdeki 
sels duvarını aşıcı hızdaki gayretleri hayret ve
ricidir. Her halde mesele, reform adı altında, 
reformla ilgisi bulunmayan bir kısım tasarıları 
çıkararak, «İşte bizden isteneni yaptık» diye-
biimeiktedir. Devletlerarası mukayeselerde pa
halılık ve millî savunma masrafları dışında ge
nellikle son sıralarda gösterilen Türkiye'nin, 
bâzı tasarıların görüşme ve kalbulünideM sürat 
bakımından birindi sırayı alacağı düşünülebilir. 
'Bu sürat ve bunca gayret neden, «Bizden iste
nileni yaptık» diyebilmek için mi? İstenen ne
dir, isteyen kimdir? İstenen; 12 Mart muhtıra
sında belirtilen Anayasanın öngördüğü reform
lar ise, getirilen tasarılarda böyle bir reform 
anlayış ve niteliği yoktur. Zira bu tasarılar, re
form tasarılarından ziyade, deform tasarıları 
veya biform tasarıları durumundadı/rlar. Bu ta
sarıların çıkarılmasına gayret edenlerin bizzat 
kendileri, «Eksiktir, hatalıdır, meseleleri hal
letmeye çektir, ileride düzeltilir» demekle bunu 
açıkça göstermektedirler. Kiım istemiş refotrm-
ları, Anayasa mı? Anayasa 1961'den beri isti
yor; sene 1973. Şimdi ses duvarını aşanlar şim
diye kadar nerelerdeydiler, Aydan mı geldiler? 
Kim dinler Anayasayı efendim, 12 Mart muhtı
rası mümzileri istediler de onun için mi dene
cek? Mümzilerden birisi hariç, diğerleri mevki-
lerinden uzaklaşmışlardır. Yerlerine gelenler 
ise, «Bu meseleyi sivillere sorun» demiş ve re
formların en geç 1973 Mart ayında gerçekleşe
ceğine dair, geçmiş hükümetlerin resmî ve ke
sin beyanlarının üzerinden de oldukça zaman 
geçmiştir. 

Bu durumda, acaba 12 Mart muhtırası ka-
dük olmuş, infisah etmiş, münfesih sayılır mı 
sayılmaz mı? Sayılır denirse, böyle reformdan 
ziyade deform ve biformluk ihtiva eyleyen ta
sarılar gayretinin lüzumsuz ve faydasız olduğu 
kabul edilmek gerekir. Sayılmaz denirse, o za
man muhtıranın da işaret ettiği gibi, Anayasa
nın öngördüğü sekilideki hakikî reformların 

gerçekleştirilmesi ciddî gayreti içine girmek 
gerekir. Yarın millete, «Reform kanunlarını çı
kardık» demek için ise eğer, milletin istediği
nin de Anayasanın memleket ve millet için ön
gördüğü ciddî, hakikî ve samimî reformlar ol
duğunu düşünmek ve unutmamak lâzımıdır. 

Kaldı ki, tasarı çıkarmak reform yapmak 
demek değildir. Yarın bunları tatbik durumun
da olacaklar, «Eksiktir, hatalıdır, meseleyi ye
niden ele almak lâzımdır» derlerse ne olacak? 
Bu tasarılar hakkında şimdiden böyle beyanda 
bulunanların ifadelerinden de böyle olacağı an
laşılmaktadır. Bu tasarılar hususundaki garip 
tablo şu: Tasarılar getiren Hükümet memnun 
değil, çıkarmak gayretinde bulunanlar, eksik, 
hatalı, düzeltilmeye muhtaç görmekte, ilgili te
şekkül ve müesseseler fayda yerine zarar geti
receği görüş ve iddiasında; millet ise, iktisadî 
durumun biran evvel düzeltilmesinin ağır, yoru
cu ve üzücü bekleyişi içinde. Böyle bir durum
da, bu tasarılar kime ve nasıl faydalı olabilecek
t i r ; seçıiıme ve seçim sloganlarına mı? Bu da bir 
ham hayalden ibarettir. Ya bu tasarıları bütün 
yönleriyle ciddî bir şekilde ele alaırak> isabetli 
bir görüş ve anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı 
veto ederse ne olacak? Bâzı müesseseler için 
söylenmiş olduğu gibi, «ıCumihurhaşkanı karşı
mızdadır, onun için veto etti.» veya «Ne yapa
lım, biz vazifemizi yaptık» diyerek işin içinden 
çıkılalbilecek mi ? 

Diğer taraftan; köylü, işçi, memur, esnaf, 
tüccar, sanayici ve emeklisiyle topyekûn bütün 
milleti yakından ilgilendiren birtakım teklif 
ve tasarılar beklerken ve bunların bir kışımı ka
rilik duruma gelmişken, böyle gelişigüzel tasa
rılar için Meclisleri geceli gündüzlü çalıştırma 
gayretine girerek, lüzumsuz vakit kaybının se
bep ve anlamını yarın soracak olan millete ve
rilecek cevap, bizzat cevap vermek müşkülâtı 
içinde kalacak olanları dahi tatmin edebilecek 
mi? Çoktan demode olmuş skolastik politika 
artık bir tarafa bırakılmalıdır; açık ve samimi 
olunsun, iktisadî gidişat ve feryatlara karşı 
gözler kapanıp kulaklar tıkanmasın. Gürünür 
şekliyle, ûugünkü ve ileride bugünü de arata
cak yarınki siyasî görüş, anlayış ve tatbikatla, 
iktisadî problemler çığ gibi büyüme gidiş ve 
eğilimi içinde bulunmaktadır. Bugüne kadar 
öyle bir durum meydana getirilmiştir ki, artık 
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herkes sadece yarının bugünü aratmamasını te
menni edeibiLmektedar. Buna rağmen her yarın, 
bir dünü aratmaktan uzak kalmamaktadır. İşte 
asıl mesele buna bir son verebilmektedir. 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısın
da, tasarının 13 . 6 . 1973 günü G êçicd Komis
yona sevk edilip, 14 . 6 . 1973 günüde Komis
yonca benimsenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Dikkatle okunması dahi bir güme sığdırılamaya-
cak olan 237 maddelik bu tasarı, bir gün içeri
sinde okunup tetkik ve müzakere edilerek, 
bitiriliyor ve dikkat edilirse, tatminkâr bir genel 
gerekçeye ve maddelere ait gerekçelere hiç lü
zum dahi görülmüyor. İşte toprak ve tarım re
formuna verilen önem ve gösterilen ilgi... 

Toprak ve tarım reformundan maksat; top
rağı ve yeteri kadar toprağı bulunmayan çift
çileri toprak sahibi yapmak, toprağın verimli 
işletilmesini temin etmek, çiftçinin hayat sevi
yesini yükseltmektir. Tasarı, çiftçilerin çok bü
yük bir kısmını yine topraksız bırakmaktadır. 
Kendilerine toprak verileceklere ise külfetler 
yüklemektedir. Tasarı, siyasî yönü dışında sos-
yo - ekonomik yönlerden mahrum ve reform 
niteliğinden yoksundur. Tasarının Millet Mecli
sinde kabulünü müteakip, Hükümet ortağı bir 
partinin yetkilisi; Tasarının eksik, hatalı ve 
düzeltilmeye muhtaç bulunduğunu, tasarının 
öneminin; millete, köylüye ve çiftçiye ne verdi
ğinden ziyade, bu Meclislerle reform kanunu 
çıkarılamaz söylentilerine cevap vermiş olma
sındadır.» şeklinde ifade ve beyanda bulunmak
la, tasarının bir şey getirmediğini, eksik ve ha
talı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

Yüce Meclislerden sadece söylentiler için 
kanun çıkarılmaz; millet için faydalı bir şey
ler, hattâ çok şeyler getiren kanunlar çıkarılır. 
Millet Meclisinden tasarılar eksik ve hatalı çı
kabilir; fakat Cumhuriyet Senatosundan çıkma
ması gerekir. Sayın Komisyon, bir partinin ge
nel başkanı da olsa, Millet Meclisinde bir mil
letvekilinin bu husustaki beyanını ciddiye al
mamış olabilir. Cumhuriyet Senatosunun ise, 
varlığının esas sebebi, Millet Meclisinden ge
len tasarıların eksikliklerini tamamlamak ve 
hatalarını düzeltmektir; bunu ileriye bıraka
maz. Millet Meclisinden gelen tasarılar, eksikle
ri ve hatalarıyle olduğu gibi kabul etmek Se
natonun mevcudiyet sebebiyle bağdaşamaz ve 

I ileride, «Senatoya lüzum var mıdır, yok mıi-
I dur?» şeklindeki lüzumsuz münakaşalara sebep 
I ve zemin teşkil edebilir. 
I Bu itibarla, Millet Meclisinde bizzat Hükü-
I met ortağı bir parti yetkilisince eksik ve hata-
I lı olduğu belirtilmiş bulunan bu tasarının, hiç 

olmazsa Komisyonda enine boyuna okunup tet
kik ve müzakere edilerek, tatminkâr bir ge
rekçeyle getirilebilme imkânını sağlamak için 
dahi olsa, Komisyona iadesine karar verilmesi
ni teklif ve temenni ile sözlerime son verir,, 

I hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. ve M. 
B. G. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?.. Yok. Sayın 
I Atalay, buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Toprak ve Ta
rım Reformu Kanun tasarısı üzerinde görüşle
rimi arz ederken, her şeyden önce şunu açıkça 
belirtmek isterim ki, 240'a yakm maddesi ve 3,5 
saatte okunması ancak mümkün olan ve uzun 
yıllardan beri çeşitli eleştirilere tabi tutulan bu 
tasarı hakkında kâh, «İhtiyaç yoktur.» diye top
rak reformunu isteme suçlanır, kâh, «Toprak re-

I formu, ancak bir tarım reformundan sonra dü
şünülebilir.» gibi, birbirinden çok farklı düşün
celer ileri sürülmüştür. 

Şimdi ise, bir günün içersinde bütün bu eleş-
I tiriler buzlar gibi eriyecek ve Cumhuriyet Se

natosunun tüm üyeleri; sanırım sadece şöyle 
sayfaları çevirmekle bütün metinler hakkında 

I bilgi sahibi olan dahiler farzedilecek ve 240 mad
deyi bulan bu koskoca yasayı çok dikkatle tet
kik etmiş, bir noktasında dahi hata görmemiş 
gibi farzedilerek, tasarı kabul edilecek ve gö
rüşmeler bugün sona erecektir. Bunun Cumhu
riyet Senatosuna şeref vereceğini sanmıyorum 
ve gerçekten kendi hesabıma utanç duyuyorum. 

I Toprak ve tarım reformu bir yasak savma
dan ibaret olacaktır. 12 Marttan önce toprak ve 
tarım reformuna, tıpkı «plân mı, pilâv mı?» 
eleştirisini Türkiye de açan siyasî parti bir tür
lü yanaşmazken ve uzun yıllardan beri toprak 
ve tarım reformunun, Türkiye'nin bugünkü şart
ları içerisinde tatbiki ve gereğinin yerine geti-

I rilmesi hususunda gönül rızası göstermeyen bir 
siyasî partinin, şimdi siz üyeleri birkaç saat içe
risinde gönül rahatlığı ile bunu kabul edecek
siniz. Tarih önünde bu sorumluluk omuzunuz-

I da kalacak. 
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BAŞKAN" — Sayın Atalay, bir zümreye hi
tap etmemenizi, Umumi Heyete hitap etmenizi 
tüzük gereğince hatırlatırım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan Umumî Heyete hitap ediyorum. 

Önemli olan, toprak ve tarım reformun
daki amacı yerine getirebilmektir. 

İsteyerek ve istemeyerek Adalet Partisi söz
cüsü, «Bu asıl tatbikatta yerini bulacaktır.» de
mişlerdi. Uzun yıllar plândan yana olmayan, 
uzun yıllar toprak ve tarım reformundan yana 
olmayanların, Türkiye'de yeteri kadar toprağı 
olmayan veya topraksız olan yüzbinleri değil, 
milyonları bulan çiftçi ailesinin gerçekten der
dinden yana olan bir toprak ve tarım reformu
nu çıkaracakları asla düşünülemez. Bu bir sıra 
savmadır. Bu yığmlarea maddeyi getirip, «İşte 
biz reform yaptık.» demenin de ötesinde, 237 
maddeyi getirip işin içinden çıkılmayan bir du
rumu meydana getirmektedir. Gerçekten top
rak reformu ile ilgisi mevcut değildir. 

Nüfusun % 70'i tarımda çalışan bir ülkede 
plânın öngördüğü husus, tarımda çalışan nüfu
su % 60'm altına indirmektir. Gerçekten ileri 
Batılı demokratik ülkelerde tarımda çalışan 
nüfus c/c 20'niıı altındadır; hem kendisini bes
ler, hem bütün bir ülkeyi besler, hem ihracat 
yapar. Biz henüz tarımda çalışan nüfusu % 60' 
m civarına indirmiş değilizdir. 

Ben. 20 dakikalık süre içerisinde; toprak
sız çiftçi ailesinin, yeteri kadar olmayan çiftçi 
ailesinin sayılarını ve Türkiye'de tarımda çalı
şan nüfusun gelir dağılımında aldığı payı veya 
genel kredi hacmi içerisinde ortalama yılda 
c/c 17 artış olmasına rağmen, tarım kredilerinin 
% 3'ü aşan bir miktarda azalma kayıt etme
sindeki çarpıklığı da ifade etmeyeceğim. Yalnız 
şunları ifade edeceğim ki, Türkiye'de tarımda 
çalışan nüfus, gerçekten fakirliğin dar çembe
ri içerisindedir. Bugün Mardin'deki olaylar sa
nılmasın ki Ceza Hukukunun içerisine giren 
olaylardır. Mardin olaylarının içinde yatan ger
çek, halk - toprak ilişkileri içerisindeki feodal 
zihniyetin 20 nci asrın Türkiye'sinde bütün acı
lığı ile devam etmesidir. Toprak ağalarının 
kendi zihniyetlerini ve sömürü düzenlerinin 
devam ettirmesinin mücadelesi ve bunun ıstı
raplarıdır. 20 nci asrın Türkiye'sinde bütün bu 
olaylar, halk ve toprak ilişkilerinin düzensizli

ği içerisindedir. Bunlar adaletsiz ve haksız bir 
düzenin getirdikleridir ve devam etmektedir. 

Bu, «Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasa
rısı» etiketi yapıştırılan karmakarışık içinde 
çıkılmaz maddeler yığını ve toplamının getir
dikleri nedir- Gerçek bir toprak reformu ise, üç 
hususta bize yeteri kadar cevap vermesi gere
kir. 

1. — Anayasanın toprakta çalışanlar için 
öngördüğü emredici hükümler yerine getirili
yor mu getirilmiyor mır? Kısaca şimdi onları 
okuyacağım. 

Birleşmiş Milletlerin tüm ülkelerde toprak 
ve tarım reformu için tespit ettiği ilkeler ne 
nispette burada gerçekleşmektedir? Birisi de, 
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartlara 
göre, bu yasada mevcut olan hükümler neler 
getirmektedir? Kısaca işaret edeceğim. 

Anayasa, «Devlet, çalışanların insanca yaşa
ması ve çalışma hayatının kararlılık içinde ge
lişmesi için sosyal, iktisaî ve malî tedbirlerle 
çalışanları korur ve çalışmayı destekler, işsiz
liği önleyici tedbirleri alır.» demektedir. Toprak 
ve tarım reformu, bu nitelikleri bünyesinde top
lamakta mıdır, korumakta mıdır; tarımda çalı
şanların işsizliğini önleyici tedbirleri getirmek
te midir? Bnnlann hiçbirisine olumlu cevap 
vermeye, imkân yoktur. 

Yine, «Devlet, çalışanların yaptıkları işe 
uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlamalarına elverişli, adaletli 
bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri 
alır.» denilmektedir. Devlet, tarımda çalışanlar 
için bu şartlara uygun adaletli ücreti getire
cek hususları bu toprak ve tarım reformunda 
getirmekte ve bunu sağlamakta mıdır? 

«Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Bu hakkı sağlamak, Sosyal Sigortalar ve sos
yal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak 
Devletin ödevi erindendir.» deniyor. Devlet, top
rak ve tarım reformunu getirirken bu ödevini 
yerine getirmekte midir? 

«Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, ta
rımsal üretimin toplumun yararına uygun ola
rak atılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını 
önlemek, tarım ürünlerini ve tarımda uğraşan
ların emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri alır.» ilkesi, bu yasanın muhtevası içeri
sinde gerçekleşmekte midir? Bunların hiçbirisi
ni görmeye imkân yoktur. 
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Şimdi 1960 yılında Birleşmiş Milletler Teş
kilâtının, toprak ve tarım reformu veyahut di
ğer bir ismi ile «Tarımsal Kalkınma Program
ları» için ortak görüş olarak tespit ettiği husus
ları bu tasarı içerisinde görmek mümkün mü
dür? 

1. — «Arazi, mülkiyet ve kullanma hakları
nın düzenlenmesi...» eğer zaman olursa görece
ğiz ki, bu düzenlenme maalesef Erim Hüküme
tinin getirdiği kararnamenin şu 2 nci maddesi 
ile tezat halindedir ve kendisini göstermemek
tedir: «Toprağı bizzat işlemek esastır. Toprağı 
bizzat işleyerek çiftçilik yapmayan kişilerin ge
nişliği ne olursa olsun, tarıma uygun arazisi ka-
mulaştırılır.» hükmü bu tasarıda ortadan kaldı
rılmıştır. Devlet Bakanının karşısında olduğu 
modern tarım işletmeleri gibi geniş imkânları 
sağlayan hükümler yer almaktadır. 

«Dağınık arazi parçaları toplulaştırılarak 
yeter gelirli işletmeler haline getirilmesi. 

3. — Toprak - çiftçi münasebetlerinin dü
zenlenmesi ve çiftçinin üretiminin emniyete ka
vuşturulması, topraksız veya az topraklı çift
çilerin topraklandırılması, 

Kiracılık ve ortakçılık sistemlerinin düzen
lenmesi, 

Arazi vergilerinin ıslahı, 
Tarımsal gelir vergisinin ıslahı...» Ki, bun

lar Türkiye'de henüz yok, olması gereklidir, 
reform bunlardır.. 

«4. — Ülke topraklarının toplum yararına 
uygun şekillerde değerlendirilmesi, bu maksat
la çiftçilere düşük faizli kredi sağlanması, 

Çiftçilerin verim ve üretimlerini artırmak 
için gerekli giderlerinin, ıslah edilmiş tohum
luk, damızlık gübre, su, ilâç, âlet, makine vesa
ire tedarik, dağıtım ve uygun şekilde kullanıl
ması, 

Çiftçilerin teşkilâtlanması ve teşebbüs kabi
liyetlerinin geliştirilmesi, 

Çiftçilerin eğitimi, 
Tarımsal araştırma ve yayın hizmetlerinin 

geliştirilmesi. 
8. — Tarım ürünlerinin üretici ve tüketici

ler lehinde en uygun şartlarla pazarlanması ve 
değerlendirilmesi...» bunların yer alması lâzım. 

«...Tarım ücretlerinin ücret ve yaşama şart
larının düzenlenmesi, 

Tarımsal kredi müesseselerinin geliştiril
mesi...» 

Bütün bunların yasa içerisinde yer alması 
gereklidir ki, ona biz reform diyebilelim. Aksi 
takdirde buna reform demeye imkân yoktur. 

Yine, bu tasarı içerisinde reformun başlana
bilmesi, ihdas edilen Müsteşarlığın indi ölçüleri 
içerisine bırakılmıştır. Bu ölçü şudur: «Bu müs
teşarlık, hangi bölgeden başlayacağını önere
cek, Bakanlar Kurulu karar verecek.» Oysa, ta
rım reformunu gerçekleştiren ülkelerde bunlar 
plâna bağlanır ve önceden belli edilir. Siyasî 
maksatlara, her yıl ayrı ayrı tesir edecek tak
dirlere bırakılmaz. Siyasî iktidar bir yıl falan 
yerden başlatacak, ertesi yıl bir başka yerden 
başlayacak... İşte, yozlaştırılmış bir toprak re
formunun bütün izlerini böylece bulmak müm
kündür. 

Toprak reformu, önceden programa bağla
nır. Halbuki, 11 nci madde açıkça bunu gös
termektedir. Programa bağlanmayacak önce
den. Bu işle görevli Müsteşarlık, hangi ilden 
başlayacağını önerecek, siyasî bir heyet olan 
Bakanlar Kurulu da bunu onayacaktır. Bu ister
se altı ay sonra değiştirilecek, isterse üç ay son
ra, isterse iki yıl sonra değiştirilecek, bir plân 
içerisinde yürütülmeyecektir. 

52 nci maddede, toprağın kendisine verilme
sini isteyenlerin sırası çok garip bir izah tarzı 
içerisinde yer almış bulunmaktadır. 52 nci mad
dede şunları görürüz : 

Toprak isteyenler, toprak ve tarım reformu 
bölgesinde oturan kimse veyahut aile reisi ola
caktır. Birinci sırada yeteri kadar toprağı olma
yana verilecektir. Dikkat buyurun, «yeteri ka
dar toprağı olmayan..» deniyor ki, birinci sıra
yı o alacaktır. 52 nci maddede bakalım ne diyor: 

«Kendisinin veya ailesi üyelerinin toprak ve 
tarım reformu bölgesi içinde ve dışında yeter 
toprağı olmayan...» 

(b) bendinde; yani bunun devam eden kıs
mında ise, «..hiç toprağı olmayan..» deniyor; 
«hiç toprağı olmayan» cümlesini ikinci kısmına 
alacaksınız, «yeter toprağı olnıayan»ı da öne 
alacaksınız. Aslında evvelâ hiç toprağı olmaya
na verilir, ondan sonra yeteri kadar toprağı ol
mayanlar sıraya girer. Dünyanın reform ya
pan ülkelerinde toprak isteyenlerin birinci sıra
sında, toprağı işleyen gözönünde tutulur. Bizim 

— 436 — 



C. Senatosu B : 76 21 . 6 . 1973 O : 1 

bir fobi, bir korkumuz vardır; «toprağı işleyen» 
ilkesini anlamama, okumama neticesinde bir 
ürkeklik vardır. 

«Toprak işleyenindir.» ilkesi; toprağı olma
yan, başkasının toprağında kiracı, ırgat, mara
ba, veyahut işleyen olarak çalışan, yıllar yılı 
emek vermiş, göz nuru dökmüş ve çocuğu o top
rak üzerinde kiracı olarak çalışırken doğmuş 
ise, bir gün medeniyetin ve insanlığın gerçek 
çağı içerisinde insan haysiyetine yaraşır bir top
rak reformunun mutluluğuna kavuştuğu gün, o 
toprakta birinci sırada yerini almasıdır, mâna
sına gelir. 

Bütün ülkeler; Mısır'ından, Suriye'sinden, 
Macaristan'ından, Finlandiya'sına, Sicilya'sına 
kadar toprak reformunda bu ilkeyi kullandığı 
zaman, ilk sırayı toprağı işleyen almıştır. Ama, 
Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirisinde, 
«Toprak işleyenindir.» ilkesini ortaya attığı za
man, anlamadınız. Sadece politika edebiyatı ola
rak ve bunu sırf politikada silâh yapabilmek 
için, sanki işleyen gidecek toprağı zorla ala
caktır, şeklinde propaganda yaptınız. 

Şimdi bütün toprak reformunu yapan ülke
lerde birinci ilke olan ve 1912 yılında henüz 
dünyanın hiçbir yerinde komünist metot kulla
nılmadığı bir dönemde, Çin'de ilk Cumhuriyet 
kurulduğu dönemde toprak reformunun birinci 
ilkesi; toprak işleyenindi. Yani. toprak reformu 
yapıldığı sırada, o toprakta kim çalışmış ise, 
kim emek vermiş ise, kim marabalık yapmış ise. 
kim ırgatlık etmişse, kim göz nuru dökmüş ise, 
meşru ve demokratik hukuk ilkeleri içerisinde o 
toprak onundur. Size bunun tipik bir örneğini 
vereceğim : 

Milliyetçi Çin (Formoza) toprak reformunu 
yapıyor. Bir köye gittik, birinci ilkesi; «Toprak 
işleyenindir.» Milliyetçi Çin'de «Toprak işleye
nin, su kullananındır.» birinci ilkesi, toprak re
formu binasının büyük kapısında büyük başlık
larla ifade edilir. 

BAŞKAN —• Bir dakikanız var efendim. 
SIRRI AT ALAY (Devamla) — Bir çiftlik 

evine gittik Bir köylü, müreffeh >bir hayata ka
vuşmuş, buzdolabı ve televizyonu olan bir evde; 
üç yıl öncesine kadar o topraklarda ırgat, o top
raklarda çalışan işçi, sazdan evini gösterdi kendi
si, «Üç yıl önce ben burada çalışıyordum, işçiy
dim, ırgattım; toprak reformu yapıldı, şimdi ben 

burada televizyonlu, buzdolabı olan evde yaşıyo
rum.» diyordu. İşte toprak reformu bu. Orada 
emek vermiş olan insan; ama şimdi getiriyorsu
nuz, birinci sırada artık orada çalışanı değil, (bu
na 'bu hakkı tanımıyorsunuz; sadece 'bir korku, 
sadece politik (bir çıkmaza girmenin fobisi içeri
sinde 'bir başkaları gelebilecektir. Çalışan, orada 
gözııuru döken değil, bir başkaları getirilecektir. 
Bazen de siyasî maksatlarla getirilecek, başkala
rına o toprak verilecek ve bunun adına da reform 
•diyeceksiniz. İşte 'bizim yozlaştırılmış, işte bizim 
sulandırılmış dediğimiz, işte 'bizim sözde reform 
sırası savmak için birkaç saatliğine görüşmek üze
re getirip, millete yutturmak istediniz dediğimiz 
reform. Millet yutmayacaktır. Yutturma zihniye
ti sizin. Dün ben millete yutturmak istiyorsunuz... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Sırrı Ata-
lay. 

SIRRI ATALAÖY (Deva mi a) — Evet, mad
deler üzerinde ifade ederim; ama bunu millete 
toprak reformu olarak yutturmanın imkânı olma
yacaktır muhterem arkadaşlarım. 

Gerçek toprak reformu, demokratik bir düzen 
içerisinde ancak (bizim zamanımızda gelecek ve 
biz gerçekleştireceğiz. (C. H. P. sıralarından al
kışla i*.) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Yok. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK - -

Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkan, çok değerli senatörler; 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısının 

genel görüşmesinde müsaade buyurulursa, ilk ön
ce tasarının kısa bir takdimim yapmak, ondan 
sonra da değerli hatiplerin eleştirilerine, tasarı
nın bizzat kendi sözleriyle gerekli cevapları ver
mek isterim. 

Sayın Başkan, çok değerli senatörler; 1972 yı
lı toprak reformu bakımından ülkemiz için hare
ketli ve mutlu hir yıl olmuştur. Çünkü, 1972 
yılı içinde Toprak ve Tarım Reformu Öntedbir-
ler Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından kaibul edilmiştir ve yürürlüğe gir
miştir. Toprak ve Tarım Reformu Öntedbiıier Ka
nunu, toprak reformu alanında atılmış ilk adım 
idi. Şimdi ikinci adımı atmak üzereyiz. Toplum
sal ve ekonomik hayatımızda, şimdi kanunlaştıra
cağınız, kabul edeceğiniz bu tasarı ile çok önemli 
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•bir adım daha atılmış bulunacaktır. Ve bu 'ta
sarının toplumsal ve ekonomik hayatınız bakımın
dan çok hayırlı ve önemli sonuçları olacaktır. 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı Türki
ye Büyük Millet Meclisinde kabul edildikten son
ra, bunu iyi bir şekilde uygulamak olanağı doğ
muş olacaktır. 

Şimdi, müsaade ederseniz Toprak ve Tarım 
Reformu Öntedbirler Kanununda kabul edilen 
prensipleri kısaca arz etmek isterim. Çünkü, mem
leketimizde toprak ve tarım reformu iki aşamada 
'gerçekleştirilmektedir. Birincisi, Öntedbirler Ka
nunu ile olmuştur, ikincisi ana Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu ile olacaktır. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Kanu
nu iki bölümden 'oluşmaktadır. Birinci bölüm; 
toprak ve tarım reformu ile ilgili hükümleri, 
ikinci •bölüm, Tapulama Kanunu ile ilgili hüküm
leri kapsamaktadır. 

Öntedbirler Kanununun toprak ve tarım re-
formuyle ilgili hükümlerini kısaca arz etmek is
terim. 

Evvelâ, toprak ve tarım reformunun kapsamı 
dışında kalmak anıacıyle yapılmış olan tasarruf
ların, Öntedbirler Kanunu ile hükümsüz kılınmak 
imkânını hazırlamıştır. Toprak ve Tarım Refor
mu Öntedbirler Kanununun -i neü 'maddesinin bi
rinci fıkrası, 20 .7 . 1961 tarihinden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği; yani Öntedbirler Kanunu
nun yürürlüğe girdiği 26 . 7 . 1972 tarihine ka
dar bâzı yakın akrabalar lehine, toprak ve tarım 
reformunun muhtemel uygulamasının kapsamı dı
şında kalmak için yapılmış olan her çeşit devir ve 
temlikleri toprak ve tarım reformunun uygulama
sı bakımından hükümsüz saymıştır. Yani, bu ara
ziler Toprak ve Tarım Reformu Kanununda bel
li edilecek genel esaslara göre kam ulaştırıl a çak
tır. Şöyle ki, 1961 Anayasasının yürürlüğe girdi
ği tarihten, Öntedbirler Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar olan devrede, muhtemel bir 
toprak reformunun kapsamı dışında kalmak ama-
cıyle yapılan tasarruflar, Öntedbirler Kanunu ile 
hükümsüz kılınabilecek ve. bu araziler bedeli öde
nerek kamulaştırılabilecektir. Reform uygulayan 
birçok ülkelerde buna benzer tutumlar mevcut
tur. Bizde de aynı tutum benimsenmiştir. 

Bir devir ve temlikin toprak ve tarım refor
munun kapsamı dışında kalmak amacıyle yapılıp 
yapılmadığını saptayacak olan kıstas, devir ve 

temlik edilmiş olan arazinin 26 . 7 . 1972 
tarihinde lehine devir ve temlik yapılmış 
olan kişi tarafından kanunda öngörülen 
esaslara göre işletilip, işletiimediğidir. Ya
ni, 20 . 7 . 1961 tarihinden sonra lehine devir ve 
temlik yapılmış olan kişi, söz konusu araziyi 
26 . 7 . 1972 tarihinde Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununda tespit edilecek esaslara göre işlemi
yor veya işletmiyorsa, bu devir ve temlik toprak 
ve tarım reformunun uygulanması bakımından 
geç ersiz say ila çaktır. 

Bu 4 neü maddenin birinci fıkrasında öngörül
müş olan akrabalar kimlerdir? Müsaade ederse
niz örnekleriyle açıklamak isterim. 

Birincisi usuldür; yani bir kimsenin ana, ba
bası, büyükanne, büyükbabası, büyükanne ve bü
yükbabalarının ana ve babaları. İkincisi; füru-
udur. Yani bir kimsenin çocukları, torunları, to
runlarının çocuklarıdır. Üçüncüsü; üçüncü dere
ceye kadar nesepten civar hısımlarıdır. Yani, am
ca, hala, dayı, teyze ile yeğen arasındaki ilişki
dir. Dördüncüsü, ikinci dereceye kadar sebepten 
civar hısımlarıdır. Yani bir kimsenin 'eşinin (ka
rı veya kocasının) kardeşleriyle, o kişi arasında
ki olan ilişkidir. Nihayet beşincisi; eştir. Yani 
karı ve koca arasındaki devir ve temliklerdir. 

Yukarıda ayrı ayrı belirtmiş olduğum kişiler 
arasında yapılmış Olan devir ve temliklerde, eğer 
bu kişiler, lehlerine temlik edilen arazileri Top
rak ve Tarım Reformu Kanununda tespit edile
cek esaslara göre işlemiyor veya işletmiyorlarsa, 
söz konusu devir ve temlikler otomatik olarak hü
kümsüz sayılacak re bu devir ve temliklere konu 
olan araziler, bedeli ödenilerek kamulaştınlacak-
tır. Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Ka
nununun getirmiş olduğu reformcu birinci ilke 
budur. 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanu
nunun getirmiş olduğu ikinci reformcu ilkeyi de 
müsaadenizle arz etmek isterim. 

Bu, devir ve temlik haklarına getirilen bir 
sınırlamadır. Toprak ve Tarım Reformu önted
birler Kanununun 6 ncı maddesi hükmüne göre, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra; 
yani 26 . 7 . 1972 tarihinden sonra, büyüklüğü 
30 dönümü aşan müstakil parçaların devir ve 
temliği, toprak ve tarım reformunun uygulan
ması bakımından prensip olarak hükümsüz sa
yılacaktır. 26 . 7 . 1972 tarihinden sonra yapıla-
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cak olan 30 dönüm üzerindeki devir ve temlik
lerin, ancak aşağıdaki iki şartın, mevcut olması 
halinde geçerli sayılması mümkündür. Bu şart
lar şunlardır : 

1. Araziyi satın almış olan kişilerin veya 
onların kanunî mirasçılarının söz konusu ara
zinin bulunduğu bölgede toprak ve tarım re
formunun uygulanmaya başladığı zaman, o ara
zileri Toprak ve Tarım Reformu Kanununda 
(tespit edilecek esaslara göre işlemesi veya iş
letmesi, 

2. Arazi satın almış olan (kimselerin veya 
onların kanunî mirasçılarının sahip oldukları 
arazilerin tümünün, o bölgede arazi dağıtıla
caklar için "Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunda tespit edilecek olan norm miktarını geç
memesi. Müsaade buyurulursa, bu karışık ifa
deyi bir somut örnekle açıklamak isterim. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısm-
laki normlar aynen kanunlaşırsa, (Tasarının ar
kasına eklidir) topraklandırılacak ailelere, me
selâ; Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sulanan ara
zide 51 dekar, kuru arazide 156 dekar arazi da
ğıtılacaktır. Bu durumda, 26 . 7 . 1972 tarihin
den sonra Gebze'de arazi satın alacak bir kim
senin bu iktisabının, toprak ve tarım reformu
nun uygulanması bakımından geçerli sayılabil-
mesi; yani kamulaştırma dışında kalabilmesi 
için, iki şartın mevcut olması gerekmektedir. 

Birincisi, araziyi satın alan kimsenin veya 
kanunî mirasçılarının, toprak ve tarım refor
munun Gebze'de uygulanmaya başladığı zaman 
söz konusu araziyi, Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununda tespit edilecek esaslara göre işle
mesi veya işletmesi, 

İkincisi, araziyi satın alan kimsenin veya 
(kanunî mirasçılarının sahip oldukları arazile
rin tamamının, 26 . 7 . 1972 "tarihinden sonra 
satın alacakları da dahil olmak üzere, sulanan 
arazide 51 dekarı, kuru arazide 156 dekarı geç
memesi lâzımdır. 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Ka
nununun bu 6 ncı maddesiyle iki önemli husus 
sağlanmaktadır değerli senatörler. 

Birincisi, (toprak ve tarım reformunun bütün 
Türkiye'de biranda gerçekleşmesine imkân ol
madığına ıgöre, reform bölgeleri dışındaki ara
zi sahiplerinin arazilerini satmak isterlerse, on
lara bu imkânı bağışlamak; yaıii sosyalist ül

kelerde olduğu gibi, araziyi sırtlarında bir kam
bur olarak bırakmamaktır. 

İkincisi, reform bölgeleri dışındaki arazi sa
tışlarının, o bölgelerde toprak ve tarım refor
mu uygulansa idi, topraksız çiftçilere ne mik
tar arazi verilecek idiyse, o miktara uygun bir 
biçimde cereyan etmesidir. Böylece Devletin, 
maddî olanaksızlıklar dolayısıyle gidemeyeceği 
veya çok geç gideceği bölgelerde reform imkâ
nı olan vatandaşların alınteri ile kazandıkları 
paralarla Almanya'da bir fabrikada çalışarak 
veya büyük şehirlerde çalışarak kazandıkları 
paralarla arazi satın almaları suretiyle, o böl
gelerde reformu kendiliklerinden yapmaları 
mümkün olacaktır. Arazi sahiplerinin düşmanı 
olmayan, sadece arazinin sınırlı olması dolayı-
siyle toprak reformunu yapan bütün demokra
tik ülkelerde bu gibi imkânlar sağlanmıştır. 

Gebze'yi niçin seçtiğimi müsaade buyurursa
nız arz edeyim; çünkü Gebze'nin ilçesi olduğu 
Kocaeli'nde şahsa ait, sülâleye ait, aileye ait 
arazi yok. Bin dönümün üstünde bütün Koca
eli'nde topu topu elimizdeki son rakamlara gö
re, onlarda da belki biraz değişiklik dolayısıy
le azalma oldu; 7 tane işletme var. Böylece 
Gebze, Türkiye için toprak reformu uygulama
sında düşünülmesi mümkün olmayan bir ildir; 
hiç değilse, 15 yıl için böyle. Türkiye 15 yıl 
içinde sanayileşmesini tamamlarsa, ondan sonra 
da söz konusu olmayacak. Böylece ben Devlet 
olarak gidemeyeceğimiz bölgelerde vatandaşa 
arazisini satamazsın diye külfet yüklemek, de
mokratik hukuk Devletinin kabul edemeyeceği 
bir esastır. O bölgede vatandaş arazisini satmak 
istiyorsa satsın; ama nasıl satsın, ben Devlet 
olarak reform yapsa idim, nasıl yapacak idiy-
sem ona göre satsın, öntedbirler Kanunu bunu 
temin ediyor. Bu reformcu ilke, ikinci ilke ola
rak getirilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Ka
nunu çok önemli olarak Tapulama Kanunu ile 
ilgili bâzı ilkelerde getirmiştir. Tapulama Ka
nunu ile ilgili olan bu ilkeler, toprak reformu 
ile doğrudan doğruya ilişkilidir. Toprak ve Ta
rım Reformu Öntedbirler Kanunun 20 nci mad
desi ile, Tapulama Kanunun 33 ııcü maddesinde 
önemli bir değişiklik yapılmıştır. 28 . 6 . 1969 
tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 
neü maddesi, tapuda kayıtlı olmayan gayri-

— 439 — 
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menkullerin mülkiyetinin zamanaşımı yolu ile 
iktisabı öngörmektedir. 

Memleketimizde işlenmekte olan tarım ara
zilerinin % 60'mm tapuda kayıtlı olmaması se
bebiyle, zamanaşımı yolu ile mülkiyet iktisabı 
bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca, zamanaşımı yolu ile mülkiyet iktisabı 
sadece Türkiye'de değil, İsviçre gibi tapulama 
ve kadastra yönünden dünyanın en ileri ülke
lerinde dahi, kabul edilmiş bulunmaktadır. Ni
tekim, gayrimenkullerin zamanaşımı yolu ile 
iktisabını düzenleyen Medenî Kanunumuzun 
639 neu maddesi, İsviçre Medenî Kanununun 
662 nci maddesinde adapte edilmek suretiyle 
alınmıştır. 

Tapulama Kanunun 38 ııcü maddesi. Mede
nî Kanunun 639 ncu maddesini, il ve ilçelerin 
merkez belediye sınırları dışında kalan tapusuz 
gayrim en küller yönünden düzenlemektedir. Yal
nız bu hüküm toprak reformu yönünden. Toprak 
ve Tarım Reformu Ontedbirler Kanunu ile ya
pılan son değişiklikten önce, toprak rezervini 
azaltıcı bir nitelik taşımakta idi ve reform uy
gulamasında olumsuz etkiler yapabilecek bir 
durumda bulunmakta idi. Bu nedenle son deği
şiklik ontedbirler Kanununda yapılmıştır. Ta
pusuz gayrimenkullerin zamanaşımı yolu ile ik
tisabına sadece küçük arazi sahipleri için mü
saade edilerek, büyük arazilerin Devletin elin
den çıkmasına imkân bırakmamak için gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

Büyük arazi sahipleri maddî olanaklara sa
hip oldukları için, bugüne kadar zaten tasarruf 
ettikleri arazilerin büyük bir kısmının tapusu
nu alınışlardır Küçük arazi sahipleri dava gi
derlerini, avukatlık ücretini ve diğer masrafla
rı ödemek olanağından yoksun oldukları için. 
mevcut kanunların kendilerine tanımış olduğu 
hakları kullanamamışlardır. Yıllardır malik sı
fatı ile işledikleri arazilerin tapularım alama
mışlardır. Kendilerinin, dedelerinin yüzyıllar
dır işledikleri toprakların, üzerinde hayatları
nı, ekmeklerini kazandıkları toprakların para
sızlık ve maddî imkânsızlık yüzünden ve Dev
letin o bölgeye tapulamayı götürememesi nede
ni ile tapusuna sahip olamamışlardır. Onted
birler Kanununda yapılan değişiklik, sadece bu 
küçük ve yoksul çiftçi vatandaşlara imkân ge
tiren, onun dışındakilere imkânı kapayan bir 

1 değişikliktir. Bu nedenle, Toprak ve Tarım Re
formu ontedbirler Kanunu ile_ Tapulama Kanu
nunun 33 ııcü maddesi değiştirilmiştir. Söz ko
nusu maddenin yeni şekli zamanaşımı yolu ile 
mülkiyet iktisabını sadece ve sadece küçük ve 
yoksul çiftçiler için kabul etmektedir. Şöyle 
ki : 

1. Tapulama Kanununun 33 ııcü maddesi
nin yeni şekline göre, tapuda kayıtlı olmayan 
gayrimenkullerin tanık ve bilirkişi beyanlarına 
dayanılarak, zamanaşımı sebebiyle iktisabında 
20 dekar azamî sınır kabul edilmiştir. Bu sınır 
son değikiklikten önce 766 sayılı Kanunda 100 
dönüm idi. 

2. Tapulama Kanununun 33 ııcü maddesi
nin yeni şeklinde, ayın şahsın ayrı ayrı sebep
lere dayanarak birden ziyade arazi parçaları 
üzerinde tanık ve bilirkişi beyanlarına dayana
rak, zamanaşımı sebebiyle mülkiyet iddia et
mesi halinde, azamî sınır 50 dekar, (50 dönüm) 
olarak kabul edilmiştir. Son değişiklikten önce 
766 sayılı Kanunda bu hususta hiçbir sınır yok
tu. Bir kimse ayrı ayrı parçalara, ayrı ayrı se
beplere dayanarak zamanaşımı sebebiyle mül
kiyet iddia etmekte ise, 5 bin dönüme kadarını 
tescil ettirebilir veya daha fazlasını tescil etti
rebilirdi. Ontedbirler Kanunu tek parçada bu
nu 20 dönüme indirmiş, birden ziyade parçalar
la da azamî sınır 50 dönüm demiştir. 

Değerli senatörler, takdir buyurursunuz ki 
bu sadece yoksul ve küçük çiftçilerimizi koru
mak amacı ile getirilmiş bir hüküm ve aynı za-
manda toprak reformu yapacak olan ülkemizde 
Hazinenin arazilerinin başka sebeplerle elden 

I çıkmamasını temin edecek bir hükümdür. 

3. Üçüncü olarak da şu hususu belirtmek 
isterim; Tapulama Kanununun 33 ııcü madde
sinin yeni şekline göre, 20 dekardan büyük ara
zilerde zamanaşımı sebebiyle mülkiyet iktisabı 
için, 1950 yılma veya daha önceki tarihlere ait 
vergi kaydının veya zilyed lehine kesinleşmiş 
mahkeme hükmünün veyahut mülkiyete karine 
teşkil eden diğer resmî belgelerin ibraz edilmesi 
zorunlu görülmüştür. 

Böylece toprak reformunun rJk aşamasında; 
yani Toprak ve Tarım Reformu Ontedbirler 
Kanunu ile neleri gerçekleştirdiğimizi arz etmiş 

i oldum. Bu nedenle, «Toprak ve Tarım Reformu 
| Ontedbirler Kanunu ile hiçbir şey yapılmadı.» 
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iddiasının ne belirgin ve açık cevabını değerli 
eleştiricileri vermiş olduğumu zannediyorum. 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanu
nu, büyük bir kanunun, Anakanunun çıkması 
için gereken zamanın çokluğu dolayısıyle alın
ması gereken acele tedbirleri almıştır. Bunun 
için getirdik, Meclis bunun için vaktini kaybet
t i ; ama hayırlı sonuçları muhakkak ki alınmak
tadır. Bundan müsterih olabilirsiniz. Hükümet' 
»olanak hiç'bir zaman lüzumsuz yere vakitlerinizi 
(kaybettirmedik ve hiçbir işe yaramayan, hiçbir 
reform niteliği olmayan bir kanunu Yüksek 
Meclis çıkarmadı. Bundan müsterih olabilirler. 
Hakikaten reform niteliği olan bir kanun Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden çıkmıştır. 

Değerli senatörler, şimdi müsaade 'buyursa
nız, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarı
sındaki bâzı esasları kısaca belirtmek isterim. 

17 bölüm ve 237 maddeden oluşan bu ka
nun tasarısını, teknisyenlerimiz ve bilim adam
larımız hir taraftan dünyadaki 'mevcut uygula
maları, diğer taraftan da yurdumuzun gerçek
lerini gözöııünde tutarak hazırlamışlardır. Ta
mamen Anayasamızın 37 ve 38 nci maddeleri 
doğrultusunda hazırlanmış olan Topraık ve Ta
rım Reformu kanun tasarısında şu iki anailke-
ye sadık kalınmıştır : 

1. Tarım işletmelerinin verimli bir işletme 
olarak yaşayabilmeleri, 

2. — Tarım kesimindeki arazi müTkiyetinin 
sosyal adalet ilkelerine uygun bir biçimde yeni
den düzenlenmesi, 

Tarım arazilerinin sınırlı olması ve artırıl-
ınalarına da imkân 'bulunmaması nedeni ile, 
devletler tarım arazileri üzerindeki mülkiyet 
dağılışına zaman zaman müdahale etmek zorun
da kalmışlar ve bu tür araziler üzerindeki mül
kiyet dağıllşmı, sosyal adalet ilkelerinin ışığı al
tında yeniden düzenlemişlerdir. 

Ülkemizde de tarım arazileri üzerindeki mül
kiyet dağılışında yer yer çok 'büyük farklılık
lar bulunduğu bir gerçektir. Bugün elimizdeki 
mevcut bilgilere göre, 263 köyün şahıslara, 262 
köyün ailelere, 218 köyünde sülâlelere ait bu
lunduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Kısaca 
743 köy; yani mevcut köylerimizin yaklaşık 
lolaraık !% 2'ısi bugün hâlâ şahıslara, ailelere, ve
ya .sülâlelere ait bulunmaktadır. Yurdumuzda 
sosyal barışın sıhhatli bir şekilde kurulabilme-. 
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sini ve devamını temin edebilmek için, 20 nci 
yüzyılın gerçeklerine uymayan hu gibi durum
lara süratle son vermek zorundayız. 

ıSaym Başkan, değerli senatörler; şimdi 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısında 
öngörülmüş olan anaprensiplerden bâzılarını 
arz edeceğini. 

il. Tarım arazilerinin doğrudan doğruya 
ve verimli 'bir şekilde sahipleri tarafından işlen
mesi veya işletilmesi esası kabul edilmiştir. Di
ğer bir deyimle ; kanunda öngörülen istisnaî hal
ler dışında, tarım arazilerinin kiraya veya orta
ğa verilimesi yasaklanmıştır. 

2. Tarım arazileri bizzat sahipleri tarafın
dan işlet ilse dahi, kanunda öngörülen miktar
ların, yani normların üzerindeki kısımların ka-
ımulaştırılma esası kabul edilmiştir. Bu normlar 
çeşitli 'bölgelerde sulu ve kuru arazi için ayrı 
ayrı düzenlenmiştir. Bunların tespitinde yurdu
muz sulu arazide 14 kuru arazide 16 hölgeye 
ayrılmıştır. Bu husustaki çalışmalar İkinci 
Erim ve Melen hükümetlerinin Köy İşleri Ba
kanı değerli meslektaşım profesör Neemi (Sön
mez'in Başkanlığında Köy İşleri Bakanlığı 
mensupları ve Üniversite öğretim üyeleri tara
fından yürütülmüştür. 

Tasarının Geçici Komisyondaki müzakere
leri sırasında Komisyon, Hükümet tasarısında 
aııevcut olmayan modern işletme müessesesini 
kabul etmişti. Hükümet olarak modern işletme 
müessesesinin kabul edilmesinin bâzı önemli sa
kıncaları olduğunu ileri sürerek, buna katılma
dığımızı arz etmiştim. Ancak, ekonomik mülâ
hazalarla bâzı işletmelere sahip 'olahilecekleri 
arazi büyüklüğü bakımından bir farklılık, ayrı
calık tanınması gerekli görülüyorsa, bu 'düşün
cenin dayanağının sadece bu işletmelerin 'bulun
dukları bölgelere ekonomik ve teknolojik yön
den gerçekten örnek teşkil etmeleri olabilece
ğini ibeyan etmiştim. Bu nedenle, modern işlet
ime yerine, örnek işletme tipinin kabul edilmesi
nin ve bu tip işletmelerin .gerçekçi! bir tanımı
nın yapılarak, bunların sayılarının mahdut kal
masını sağlayacak tedbirlerin kanunda öngö
rülmesinin zorunlu olduğuna işaret etmiştim. 
Yani, her büyük işletmenin «Ben örnek işlet
meyim» diyerek, tarımda verimin artırılması 
düşüncesiyle kabul edilecek bu müessesenin, 
dejenere edilmesinin önlenmesini gerekli görü-
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yordum. Millet Meclisince kabul edilen örnek 
işletene tamını, bu işletme tipini kabul eden, 
İtalya, Şili, Honduras, Peru ve diğer ülkelerde 
olduğu gibi objektif bir şekilde yapılmaktadır. 
Bu nedenle tarımsal verimi artırma amacıyle 
ikabul edilen örnek işletme tipinin, kanun iyi 
uygulandığı takdirde bu amacı gerçekleştire
ceği inancındayım. 

Komisyonda kabul edilen tasarının 28 nci 
maddesinde kamulaştırma dışında tutularak sa
hiplerine bırakılacak arazi miktarının, modern 
(tarım işletmeleri için sulu arazide normalin üç 
katı, kuru arazide normalin iki katı olıması esa
sı kabul edilmişti. Bu miktarın sulu arazide 
1 250, kuru arazide 2 500 dönümü geçmemesi 
öngörülmüştü. Bu hususun topralk reformu ba
kımından arazi rezervini azaltıcı nitelikte ol
duğunu ve ayrıca bölgelerarası adaletsizlikler 
ve farklılıklar doğuracağını iddia etmiştim. Bu 
endişelerime 'katılan değerli Geçici Komisyon, 
bilâhara maddede gerekli değişikliği yapmıştır. 
•Nitekim, Millet Meclisince kabul edilen şekliyle 
2(8 nci maddenin ikinci fıkrasına göre, örnek 
işletmelere sulu ve kuru arazide normal olarak 
sahibine bırakılan '.miktarın sadece bir katı ka
dar fazla arazi bırakılacaktır. 

28 nci maddenin ikinci fıkrasının bu şek
liyle kabulünden ve 7 nci maddede yapılan ör
nek işletme tanımının yeni şeklinden sonra, ar
tık hem bölgelerarası adalet sağlanmış, hem de 
toprak rezervinin azalması çok önemli ölçüde 
önlenmiştir. 

Topraksız ve az topraklı çiftçi vatandaşlara 
dağıtılacak arazi rezervindeki cüzî azalmanın 
sakıncaları, büyük tarım işletmelerinin, kendi
lerini örnek işletme olarak kabul ettirebilmek 
için girişecekleri rekabet için de, sağlanacak 
üretim fazlalığı dolayısıyle ve vergi artışıyle 
kolaylıkla 'telâfi edilecektir. Buna inanmakta
yım. 

3. Kamulaştırma bedeli prensip olarak ara
zi sahibi tarafından bildirilecek olan vergi de
ğerini geçmemek üzere, kanunda öngörülmüş 
olan objektif esaslara göre takdir komisyonları 
tarafından tespit •edilecektir. 

4. Kamulaştırma karşılığının tamamı kü
çük çiftçilere peşin olarak ödenecektir. 

Biliyorsunuz bu husus Anayasamızın emri 
icalbıdır. 

iSahibi olduğu araziyi doğrudan doğruya 
işleten çiftçinin arazisinin tamamının kamulaş-
tırıflması halinde, kamulaştırma karşılığının pe
şin ödenecek ilk taksidi 250 hin liradan az ol
mayacaktır. Bu da yine Anayasamızın bir hük
münün emri dolayısıyle kabul edilmiştir. Hatır
layacaksınız, Anayasamıza göre, arazisini doğ
rudan doğruya işleten (kimsenin arazisinin ta
mamının kamulaştırılması halinde, onun geçi
mini temin edecek bir miktarın kendisine peşin 
ödenmesini Anayasamız öngörmektedir. Bu 
çok istisnaî halde uygulanan bir hükümdür. 
Ancak istisnaî halele, arazisini bizzat işlettiği 
halde arazisinin tamamını kamulaştırdığımız 
bir vatandaşa, yeni bir iş kurma imkânını sağ
lamak zorunluluğu da her halde herkes tara
fından kabul edilecek bir gerçektir. 

Bu istisnaî hallerin dışında, kamulaştırma 
karşılığının ödenmesinde arazi sahibine 'kendi 
isteğine göre seçebileceği üç ayrı ödeme şekli 
tanınmıştır. Kısaca bunları da arz etmek iste
rim. 

Birincisi; kamulaştırma karşılığının borç 
senediyle ödenmesidir. Bu takdirde, kamulaştır
ma karşılığının % 15'i arazi sahibine peşin ola
rak ödenecektir. Bu miktar. 60 bin liradan az 
olmayacaktır. Bakiye için 19 yılda ve 19 eşit 
taksitte ödenmek üzere arazi sahibine borç se
netleri verilecekti]'. Bu 'borç senetlerine. Devlet
çe vadeli mevduata ödenen miktara kadar faiz 
ödenecektir. Birinci şekil bu. 

İkincisi; kamulaştırma, karşılığının, kamu 
sınaî teşebbüs1''eri veya iştiraklerinin hisse se
netleriyle ödenmesi. Bu takdirde, arazi sahibi
ne kamulaştırma karşılığı olarak Bakanlar Ku
rulunca tespit edilecek kamu sanayi teşebbüs
leri veya iştiraklerinin ada yazılı hisse senet-
ileri verilecektir. Bu hisse senetlerine Devlet 19 
yıl süreyle % 8 temettü garantisi tanıyacak
tır. Bu % 8 temettü, her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaf olacaktır. 

Arazisi kamulaştırılan vatandaşa tanınan 
üçüncü seçimlik yol da şudur : Kamulaştırma 
karşılığının özel sektöre ait sınaî teşebbüslerin 
hisse senetleriyle ödenmesi. Arazi sahibi istedi
ği takdirde, kendisine kamulaştırma karşılığı
nın % 40'ı için toprak ve tarım reformu bölge
lerinde veya kalkınmada öncelikli yörelerde ku
rulacak olan sınaî teşebbüslerden Bakanlar Ku-
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rulunca tespit edilenlerin hisse senetleri veri
lecek, 'bakiye 12 yılda ve 12 eşit taksitte öde
necektir. 

Değerli senatörler, kamulaştırma 'bedelinin 
ödenmesinde mülkiyet hakkına azamî saygıyı 
gösterdik. Vatandaşa üç seçimlik hak tanıdık. 
Bu üç seçimlik hakkı tanırken, memleketin bü
yük ihtiyacı olan sınaî kalkınmamıza rağbet 
edilmesi için cazip tedbirler getirdik. Eğer iyi 
tanıta'bilirsek ve iyi uygulayabilirsek, vatandaş 
muhakkak ki kamuya ve kamu iştiraklerine aido-
lan teşekküllerin hisse senetlerine veya kurula
cak diğer sınaî teşebbüslerin hisse senetlerine 
rağbet edecektir. Bunu temin ettiğimiz gün, 
Türkiye'nin kalkınma çabalarını kısmadan, sa
nayileşme çabalarını kısmadan toprak reformu
nu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Toprak re
formu kamulaştırma bedellerinin sınaî yatırı
ma dönüşmemesi halinde, memleketimiz sınaî 
kalkınmasında hız kaybedecektir. Bu hız kay
bedilmesini önlemek için, Hükümet vatanda
şa iki alternatif 'sunmuştur. Hiçbirisini mecbur 
etmiyoruz; ama takdir buyurulacak ki, sınaî te
şebbüslere rağbet ettiği zaman, vatandaşa da
ha cazibeli yol gösterdik. Böylece vatandaşın 
büyük çoğunluğu, hemen hemen sınaî teşebbüs
lere aidolan yatırımlara rağbet edecektir. 

5. Toprak ve Tarım Reformu kanun tasa
rısında kabul edilen diğer hususları da, sab
rınızı tüketmeden kısaca arz etmek isterim. 

Reform bölgelerinde kendilerine arazi da
ğıtılacak olan vatandaşlar, o bölgede kurulacak 
olan toprak ve tarım reformu kooperatiflerine 
gireceklerdir. Kooperatife girmeyi kabul eder
se, arazi sahibi 'olacaktır. Kooperatife girmeyi 
arzu etmiyorsa, kendisine Devlet 'başka yerde 
iş temin edecektir; ama toprak reformunu uy
gularken, mülkiyetin daha küçük parçalara in
mesi dolayısiyle, Türkiye'nin karşılaşmasından 
korktuğumuz kıtlığı önlemek zorundayız. Bu
nu önlemek de ancak büyük teşebbüslerle ola
cağı için, vatandaşları kooperatifler halinde 
toplamamız gerekir. Mecburî değil, isterse koo
peratife de girmez, araziyi de almaz; isterse koo
peratife 'girer, araziyi alır. Vatandaşı tamamen 
serbest bırakmış durumdayız. Bu bakımdan, 
kooperatifçiliğin ilkelerini de zedelemediğimiz 
inancındayım. 

Bu kooperatifler, kredi, işletme ve satış koo
peratifleri sgeklinde kurulacak; arazi tamamen 

kendilerine verilenin özel mülkiyetinde kala
caktır. Bu hususa titizlikle dikkat göstermek 
istedik. Kooperatiflerin hiçbir zaman, özellikle 
'Demokratik Partinin iddia ettiği giibi ne bir kol-
hoz, ne bir sollıoz, ne bir l i] .utz olmadığının en 
belirgin delili budur. Kooperatifler, sadece kre
di, işletme ve satış kooperatifleridir. Koopera
tiflerde kurucu ortakların sermayeye katılma 
paylarının ;% 25'ini Devlet karşılayacaktır. Ay
rıca, toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin 
çalışma konularına giren ve kendi güçleri yet
meyen-yatırımlarda bu yatırımların % 20-
% 70'i Devlet tarafından sağlanacaktır. 

Kısaca, başarılı bir reform uygulaması için, 
Devletin kooperatifleri bütün gücü ile destek
lenmesi tasarıda öngörülmüştür. 

6. Tasarı ile ilgili olan son bir hususa da
ha kısaca değinmek isterim. 6 ncı özellik ola
rak şunu arz edebilirim: Tasarıda dağınık ve 
küçük parçalar halindeki arazilerin topulaştı-
rılması, arazilerin miras yolu ile _ aşırı derecede 
parçalanmasının önlenmesi, kiracılığın ve ortak
çılığın düzenlenmesi mera, yaylak ve kışlaklar
la ilgili hükümler de yer almaktadır. 

Teknisyen ve bilim adamlarımızın toprak ve 
tarım reformu alanındaki mevcut uygulamala
rı ve yurdumuz gerçeklerini gözönünde tuta
rak, hazırlamış oldukları bu tasarıda, ekonomik 
faktörler kadar, sosyal faktörlere de ağırlık 
verilmiştir. Çünkü, ülkemiz gibi tarım üzerin
de büyük nüfus baskısı olan memleketler, top
rak reformu uygulamalarında hem sosyal 've 
hem de ekonomik amaca birlikte yönelmek zo
rundadırlar. Toprak reformundan beklenen sos
yal ve ekonomik amaçları gerçekçi bir yakla
şım ile telif etmiş olan bu tasarının, toprak re
formundan beklenen siyasal amacı da gerçek
leştireceğine inanmaktayım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; şimdi mü
saade buyurursanız, değerli senatörlerimizin 
eleştirilerine de kısaca cevap vermek isterim. 

BAŞKAN — Hepsi konuştuktan sonra, lü
zum görürseniz daha münasip olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Hay, hay. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız Sayın Bakana iki 
sual tevcih edeceğim ve Sayın Bakandan ceva
bını rica edeceğim. 

— 443 — 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. ORHAN AKGA (Kütahya) — Toprak 

Kanununun 'kemaliyle tatbik edildiği memleket
lerden birkaç tanesini ve alman sonucun ne ol
duğunu izah 'buyurmalarını rica edeceğim. Bi
rinci sualim budur. 

ikinci sualim; kadastrosu tamamlanmamış. 
yahut da hiç başlanmamış olan memleketlerde 
toprak reformu uygulanabilir mi? 

BAŞKAN — Sorulara kısaca cevap veriniz 
lütfen. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Hay, hay Sayın Başkanım. 

Toprak reformunu çok başarılı şekilde uy
gulamış ülkeler vardır. Bunlardan birisi, Milli
yetçi Çin'dir. Bunun dışında diğer Güney Ame
rika ülkelerinin bâzılarında başarılı uygulama
lar olmuştur. Muhakkak ki. ideale ulaşan ve 
başarılı uygulayanlar çok var ama gerçekten 
ideale ulaşan Milliyetçi Cindir. Diğer ülkeler
de de başarılı sonuçlar alınmıştır. Toprak re
formu dolayısıyle belirteyim ki, kıtlıkla karşı
laşan ülkeler, toprak reformu değil, toprak ih
tilâli yapan ülkelerdir. Toprak ihtilâli yapan 
ülkeler kıtlıkla karşılaşmışlardır; ama toprak 
reformu yapan ülkelerden bâzıları başlangıçta 
bir iki yıl boealasalar bile, kısa bir süre sonra 
•en iyi neticeye ulaşmışlardır. Hiç bocalamadan 
ulaşanlar da vardır. Biz, hiç bocalamadan ulaş
manın yolunu aradık. Bütün gayretimiz, tek
nisyenlerimizin bütün gayreti o idi. 

BAŞKAN — -Sayın Bakan, cevap kâfidir. 
Lütfen İkinci sualin cevabına geçiniz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) —• Kadastrosu olmayan bir yerde tabiî 
ki toprak reformu uygulanmaz. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Veya baş-
lanmamışsa. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Toprak reformu ve kadastro, birbi
rini takibeden ve aynı anda yapılacaktır. Ka
dastroya başlanır, arkadan derhal toprak re
formu yapılır. Türkiye'de zaten, toprak refor
mu bakımından gerekli olan yerlerin bir kıs
mının da kadastrosu bitmiştir. Bunu da mem
nuniyetle belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Türk siyasî, sosyal ve ekonomik hayatında 
önemli bir yeri olan ve geçmişte Türkiye'de sar
sıntılara, büyük sallantılara sebebolan toprak 
ve tarım reformu tasarısı nihayet Senatomuza 
gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının olum
lu ve olumsuz taraflarını eleştirmeden önce, 
toprak reformu esprisi üzerinde kısaca durmak 
isterim. 

Arkadaşlarım, dünyada çağdaş medeniyet 
anlayışı içinde, muassır medeniyet anlayışı için
de mülkiyetin mukaddes okluğu fikri artık es
kimiş, onun yerine işletmecilik, onun yerine 
millî ekonomiye katkı, hattâ dünya ekonomisi
ne katkı fikri gün geçtikçe kaim olmuş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, mülkiyet hakkı mu
kaddestir, kamu yararına olmayan mülkiyet hakkı 
mukaddestir, sözü artık geride kalmış bir iSÖz-
dür. Bunun yerine, önce kamu yararına ve 
millî ekonomiye katkı, sonra da dünya ekono
misine katkı fikri hâkim olacaktır. Dünya eko
nomisi elerken, tek bir dünyaya giderken gele
cek yıllarda, belki de çok yakın yıllarda me
selâ, Belçika'da oturan bir vatandaş, Belçika' 
da yaşayanlar, «Sizin ne hakkınız var bu Çu
kurova'da arpa, buğday ekmeye; bunu başka 
memleket eksin. Ben narenciye bulamıyorum, 
narenciye ekmeye mecbursun.» diyecek. Hele 
Ortak Pazara katılmış Türkiye'miz için, dünya 
insanını, Türkiye'de bulunan veya başka bir 
ülkede nimetlerden istifade ettirmemeye hak
ikimiz yoktur. Artık dünya bu gidiş içindedir. 
Benim mülkiyetim, benim toprağım meselesi 
geride kalmış bir konudur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bravo, 
C. H. P.'ni de geçti yahu. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Bu görüşün 
adı ne? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şim-
1 di anlaşıldı görüşüm. 
i BAŞKAN — Efendim, bu görüşün adı kişi-
i 

\ s?l görüştür. (Gülüşmeler.) 
\ SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh-
\ terem arkadaşlarım, toprak mülkiyeti, diğer 
| mülkiyetlere nazaran özellik arz «den bir mül-
• kiyettir. Dünyada ve Türkiyetâe mülkler var; 
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ama toprak mülkiyetinin bir özelliği vardır. 
Vatanı büyütmek mümkün olmadığına göre, bu 
vatanda yaşayan insanlar bu topraklardan rızk 
beklediğine göre, toprak mülkiyeti diğer mülk
ten ayrı bir özellik taşımaktadır. Bir kimse 
kendi mülkünün, arsasının üzerine bina yap
mayabilir, batta günün birinde bina yapmaya 
bile zorlanabilir ve bugün zorlanmaktadır; ka
nunlar çıkarmakta, vergiler koymaktayız. Top
rak mülkiyeti gibi, o toprakta yaşayan insanla
rın rızk beklediği bir memlekette, toprak üzerin
deki mülkiyet hakkı 'diğer mülkten farklıdır. 
Onun için bütün dünyada toprak reformu esp
risi kabul edilmiş, toprak dağıtılmış, toprak iş
leyene verilmiş ve toprak üzerinde reformlar ya
pılmış. 

Muhterem arkadaşlarım, bu toprak reformu 
felsefesi üzerinde söylenecek çok söz var; ama 
ben kısaca düşüncelerimi arz etmiş oluyorum. 

Şimdi, yıllar yılı Türkiye'de geçmişe bir 
göz atarak toprak hukukumuzu eleştirmek ister
sek, (Feraiz, Mecellenin hükümleri, Medenî Ka
nun, Medenî Kanunun 639 ncıı maddesi, tadil
leri, 5529 sayılı, 5519, 5520 sayılı kanunlar, 
Arazi Kanunnamesi, Tapulama Kanunu, Ka
dastro Kanunu, Temyiz Mahkemesinin Tevhidi 
İçtihat kararları) toprak hukukumuz, toprak reji
mimiz bir keşmekeş içinde, bir düzensizlik için
de idi. Bu tasarıyla toprak hukukumuz, (Her ka
nunun eksik bir yönü vardır.) tam mânasıyle 
olmasa da bir disiplin altına alınmaktadır. 

21 . 6 . 1973 O : 1 

Türkiye'de toprakta çalışan insanların fakir kal
masını, hattâ Türk Milletinin geri kalmışlığını, 
hattâ ve hattâ sanayide geri kalmışlığımızı da
hası var, Türk insanının Türk vatanında zaman 
zaman özgür yaşadığının münakaşasını bile tev-
lidetmiş bulunmaktadır. 

İlkel iktisat tarım olduğuna göre, geçmişte 
ilkel tarımı olan bir memleket olarak, bu işi 
vaktinde düzenlememiş olduğumuz için, bugün 
geri kalmışlığımızın sebebi bu olmuştur; yani 
Türkiye'de toprak reformunun yapılmamış ol
masıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu düzensiz toprak 
hukukumuz, toprak dağılımındaki yalnız adalet
sizliği meydana getirmemiş, biraz evvel arz et
tiğim gibi, Türk Milletinin geri kalmışlığının da 
büyük sebebi olmuştur. 

Bütün bunlarla şu noktaya varmak istiyo
rum; bu tasarı olumlu ve olumsuz taraflarına 
rağmen, Türkiye'de büyük bir aşamadır ve tes
cil etmek isterim, Türkiye'de büyük bir aşama
dır ve büyük bir reform tasarısıdır. Her reform 
tasarısının eksik tarafları olabilir, bu günlere 
gelmiş olmak, benim için toprakta büyük bir 
kıvanç eseridir. Yıllar yılı mücadelesi yapılmış, 
Türkiye'de iktidarları değiştirmiş, sarsıntılar 
yapmış bir toprak reformu, bugün önümüze gel
in işs°, eksik tarafları da olsa bir kıvanç vesilesi 
olmalıdır ve bunu getirenler de bundan iftihar 
payı almalıdırlar. 

Arkadaşlarım, bu tasarının olumlu ve olum
suz taraflarım eleştirmeden geçmek mümkün de
ğil. Şimdi, külliyen bu tasarı yozlaşmıştır demek 
insafsızlık olur. Tasarının olumlu tarafı var, 
hiçbir şeyi yoksa, hiçbir iş getirmiyorsa, sayın 
Bakanın saydıklarından başkalarım ben arz ede
yim; benim için büyük sevinç meselesi olan ya
rıcılığı, ortakçılığı hemen hemen tamamen orta
dan kaldırıyor. Bu olumlu bir iş değil mi?.. 

Muhterem arakadaşlarmı, bırakın toprak da
ğılımındaki adaletsizlikleri, yerine getirilemeye
cek, yarın hükümetler bunu suiistimal edecek ve
saire... Bâzı kimseler ebediyen hükümet olma
mak, iktidar olmamak durumunu bildikleri için, 
sanki kendileri hiç gelnıeyecekmiş gibi, mütema
diyen gelecek hükümetlerin bu işi suiistimal ede
ceğini hesaba katmaktadırlar, bu fikir bâzıları
nın içine yerleşmiş ve artık hiç iktidar olmayız, 
gelecek hükümetler de daima kötüsünü yapar 

Bir örnek arz etmek isterim; bir iktisadî za
manaşımı vardır, bu Tapulama Kanununda baş
kadır, Medenî Kanunda başkadır, Tevhidi İçti
hat kararlarında başkadır, zaman zaman değiş
mektedir; yani toprak hukukumuz bir düzensizlik 
içindedir. Türkiye'de meralarda hâlâ Mecellenin 
hükümleri tatbik edilmektedir, Arazi Kanunna
mesinin hükümleri tatbik edilmektedir. Medenî 
Kanundan önceki akarsular konusunda, meralar 
konusunda birçok konularda hâlâ Mecellenin, 
Arazi Kanunnamesinin hükümleri tatbik edil
mektedir. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, bu ta
sarı, toprak hukukumuzu düzenleyen, disipline 
eden bir tasarıdır. Başkalarının dediği gibi, yoz
laşmış, hiçbir şey ihtiva etmeyen bir tasarı de
ğildir. Toprak hukukundaki bu düzensizlik, bir 
de feodal kalıntı, tatbikat bozukluğu yüzünden, 
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gibi birtakım kaprislerin, birtakım duyguların 
içerisinde bu kürsülerde tasarıları tenkit et
mekteler.. Bu, artık son zamanlarda sabrı taşı
ran bir hâl aldı da arz etmek istiyorum. 

Bu tasarının hiç mi olumlu tarafı yok? Bu 
tasarı arazinin toplulaştırılmasını getiriyor, in
safınız yok mu? Olumlu tarafını da söyleyin, 
olumsuz tarafını da söyleyin. Türkiye'de toprak 
paramparça olmuş; Miras Hukuku, Medenî Ka
nun, İslâm Hukuku ile paramparça olmuş, top
rağı birleştirmek mümkün değil, Medenî Ka
nunda bir hüküm vardır ve işlemez bir madde
dir o. Bu tasarı toprağı birleştiriyor. Dağıtımda 
adaletsizlik, haksizlik olacak, yapılmayacak; 
ama birleştirme gibi bir hükmü getirmesi var
dır. Türkiye'de hukukumuzda böyle bir hüküm 
var mı?... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Var. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Var 

bir yönetmeliğimiz var, lüks bir yönetmelik, An
talya'da tatbik edildi, bunların hepsini biliyo
rum. Sulamada tatbik edilen arazi toplulaştır
ması. Bir yerde arazi, bir yerde toprak deniyor. 
Sanki biz de kanun yapıyoruz, bâzı yerde toprak, 
bâzı yerde arazi diyoruz; topraksa toprak, ara-
ziyse arazi demek lâzımdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olum
suz taraflarını söyle. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sizi de 

mi taciz ediyorum?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım istirham ederim. Lütfen efendim 
siz de müdahale etmeyin. Sizi sevdikleri için mü
dahale ediyorlar. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bu 
tasarı toprağı işleyene vermiyormuş. Bu tasarı 
toprağı işleyene veriyor. Eksik tarafları olabi
lir, eksik tarafını söyleyin, deyin ki, şunu yap
masaydı, şunlar şunlar eksiktir şuraları yapması 
gerekir diye söylemeniz lâzımdır. 

Şimdi bu tasarının olumsuz taraflarını da 
münakaşa edeceğiz, olumsuz taraflarından birisi, 
tatbikattaki güçlüklerden birisi; 8 nci madde de 
sulu toprakla susuz toprağı tarif ediyor. 8 nci 
maddedeki sulu toprak hangisi, susuz toprak 
hangisi meselesi hakikaten tatbikatta cok süe-

yapılmamış. Biz de diyelim mi, Türkiye'de ka
dastro yapılmamış, jeolojik harita yapılmamış, 
Adalet Parti gibi toprak reformunun zamanı 
gelmemiş diyelim mi? Yoksa, bu sulu, susuz top
rak meselesini halletmeye mi çalışalım? Eksik 
varsa, bir tasarı getirin, memleketi istikbalde 
idare etmek iddiasında bulunan kimseler gelin en 
önemli konulardan birisi olan sulu ve susuz top
rak meselesi üzerinde varsa bir öneriniz, getiri
niz burada tariz ediniz. Deyin ki, sulu toprağın 
tarifi yanlıştır, susuz toprağın tarifi yanlıştır. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Teknis
yenlerin işi o. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Tek
nisyenlerle senelerdir, yıllardır toprak reformu
nu beraber iddia ettik. Sizin hiç mi bir çalışma
nız yok, hani sizin öneriniz? Gelip burada yoz
laşmıştır diyeceğinize, 8 nci maddedeki sulu ve 
susuz toprak meselesini birlikte konuşalım, değiş
tirelim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Değiştirmeye ce
saretiniz var mı? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Geti
rin önergeyi parmak kaldıracağım. Siz sulu, su
suz toprak meselesini bilmezsiniz. Siz Ziya Gök-
alp Mülâyim'den hazır elbise giyen bir partisi
niz, o elbiseleri beraber de giydik. Siz oradan 
giyersiniz d a ima,. 

Muhterem, arkadaş! arım, yozlaştırılmıştır, 
reform değildir diye diye insanı zorla söyletmek 
mecburiyetinde kalırsınız. Toprağın hangisi su
ludur, hangisi susuzdur, biliyor musunuz topra
ğı? Biliyorsunuz da neden söylemediğinizi ben 
biliyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul') — Sen 
söyle bakalım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, ben demek istiyorum ki, şu 
sulu toprakla susuz toprağı Türkiye'de tefrik et
mek, tayin etmek hakikaten bir mesele. Tasarı
da «Kendi imkânı ile toprağın altından su çıka-
rılıyorsa bu toprak susuzdur.» deniyor. Doğru. 
şimdi bu toprağı dağıtacağız, acaba bu toprağın 
altında su var mı, 70 metrede mi, 30 metrede 
mi, çıkışı neye malolur? Bunu tayin etmek bu
gün mümkün değildir. Yeraltından 70 metreden 

İliklere sesebolaeaktır. Bu olumsuz tarafı; ama su çıkarırsınız, senede 5 bin lira elektrik parası 
bu çaresizlikten geliyor muhterem arkadaşlarım. 
Türkiye'de yeraltı sularının jeolojik bir haritası 
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verirseniz o zaman elbette bu toprak susuzdur. 
Ama, Devletin barajının önünde suyu satınala-' 
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rak toprağınızı sularsınız, elbette bu toprak su
ludur. Ama, tatbikatta burada çok müşkülâtlar 
doğacak. Yarın adam diyecek ki, efendim 100 
metre insem burada su yoktur, yok 15 metre vur
sam su yoktur, yok Devlet getirsin bunun altına 
sondaj makineleri koysun diye büyük müşkülât 
doğacaktır. İşte olumsuz tarafları bunlardır 
ama, çaresizlikten. 

Örnek, modern işletmeler meselesine temas 
etmek isterim; 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının, «Ör
nek işletmeler» tâbiri hakikaten çok düşündürü
cüdür. Ben çok örnek işletmeleri tetkik etmiş bir 
arkadaşınız olarak arz etmek istiyorum; gerçek
ten toprağı öyle saksıda gören, toprağı yarıcısı
nın, marabacısmm, kâhyasının gözünün ucuyle 
gören adam olarak değil, toprağa dişini tırnağı
nı geçirmiş insanları tetkik ederek, bu işte ça
lışmış bir insan olarak bu mesele üzerinde dur
mak isterim; ama bir tane, ama beş tane Türki
ye'de modern işletmeler var. Adam narenciye 
şantiyesini kurmuş, içinde arabalarıyle, içinde 
mühendisleriyle, içinde mulıasebesiyle, traktör-
leriyle, türlü aletleriyle tarım iktisadî, entegre, 
bütün haline getirmiş. Bunu parçalayacaksın, ik
tisadî bütünü bozacaksın.. Bunu nasıl halledece
ğiz, bu çok zor bir şey? Gerçekten sayın Bakanın 
dediği gibi, bunlar Türkiye'de suiistimal eri ilme
den tespit edilip bir bütün olarak kalması gere
kir. 

Zaten çok azdır, meselâ Mersin'de Hüseyin 
Fırat isminde birine Atatürk hediye etmiş, ora
da 8 bin dönüm toprak işlemez, çalışmaz. Öbür 
tarafta bir Serclengeçti var dişini tırnağını top
rağa geçirmiş, bütün varını yoğunu sarf etmiş, 
eMnını vermiş bütün traktörleri dayamış, bütün 
şantiyeyi kurmuş, yerin altından suları çıkarmış. 
İşte bu işletme modern işletme arkadaşlarım. 
Gidin görün, kim giderse gitsin, Stalin meza
rından kalksa gelse, o toprağı dağıtmaya kıya
maz, o narenciye bahçesini dağıtmaya kıyamaz. 
Günkü, bunun millî ekonomiye değerli katkısı 
vardır. Balkanlarda hir tane, ihraç ediyor; ama 
(bununla demek istemiyorum ki toprak ağasını 
koruyun. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlarla bu 
kanun tasarısı bir reformdur. Bu kanun, Türk 
çiftçisi için hayırlı bir kanundur. Türk toprak 
hukukunda büvük bir aşamadır. Yozlaşmıştır 

diye, kendi içlerinde ne iç huzurlarında yozlaş
mış insanlar, önüne gelenleri yozlaşmış olarak 
ortaya koyarlarsa, haklı olarak bu cevapları 
alırlar. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — iSaym Baş

kan, sayın senatörler; 
'Bu hafta arka arkaya Türkiye'nin en önemli 

iki konusunu ele aklık, işliyoruz. Birisi, gerçek
ten Türkiye"ııin en büyük dâvası olan eğitim 
dâvasını, üniversiteyle .tüm eğitini alaıılariyle 
inceledik, görüşlerimizi ortaya koyduk. Bu gö
rüşlerimiz tutanaklarda yer almakla, uygula
yıcılara ışık tutacağı inancı ile Toprak ve Ta
rım Reformu gibi, büyük bir kanunun da uy
gulanmasında yine aynı düşünce -ile bu konu 
üzerindeki düşüncelerimizi, fikirlerimizi ortaya 
koymaya çalışıyoruz. Bu bakımdan eleştirileri
mizin hiç bir zaman olumsuz yönü değil, olum
lu yönlerinin dikkate 'alınmasını ve o yönde fay
dalanılması dileğiyle konuşmalarıma baş
lıyorum. 

Toprak reformu ülkemizi ekonomik, sosyal, 
hukuk ve politik yönden etkileyen özelliği ya
nında, tarım kesiminde çalışanların karşılıklı 
ilişkilerini. Devletle olan münasebetlerini de, 
kamusal etkileşme ile birleştiren, tesir altına 
alan bir gerçektir. 

Toprak - insan ilişkilerini Atatürk'ün öncü
lüğünde 1929 da başlatmışız. Buna rağmen, 
1945 yılında 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununu çıkarmamıza rağmen, Devlete ait 
arazilere küçük ve verimsiz işletmeler şeklinde 
dağıtmaktan öteye bir reform yapamamışız. 

Anayasamızın hükmü .gereğince toprağın ve
rimliliğini sağlayamadık, toprağın korunması, 
sulama, drenaj, arazi ıslahı, hukukî ilişkileri
nin düzenlenmesi, pazarlama, koperatifçilik 
kredi düzeni, fazla nüfusun sanayie kaydırıl
ması, ormancılık, hayvancılık ve saire tarım 
alanındaki işlerimizi düzene koyamadık. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunuımıı politik 
nedenlerle iyi uygulanmaması nedeni ile 'bugü
ne kadar bozuk düzen bir ortanı sürüp gitmiş
tir. Hâlâ ekilen ve bağ, bahçe, ağaçlık toprak
ların mahsûllerin işgal ettiği yerlere göre, açık
lık getiren haritaları yapılamamış, arazi en
vanteri cözümlenememis. Her kafadan bir ses 
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geliyor bugün. Ayrıca ,toprak tahlilleri yapıla
mamış. Hangi toprakta hangi mahsûl ekilecek, 
lıangi çeşit gübre ne miktarda kullanılacak o 
da belli değildir. Yıllardır hükümetlerin çöze
mediği tarım sorunumuz, ilkel tarım düzeyin
den ileri ve yeterli tarım düzeyine geçişi sağla
yamamıştır. Tarım kredisi için ayrılan milyon
la re a liradan bugün çiftçimizin, gerçek çiftçi
nin faydalandığı pay çok azdır, o da tefecilerin 
elinde ne hale geliyor görmek gerekir. 

Türkiye'de 30 - 40 yıl öncesinin kredi dü
zeni uygulanmaktadır. Tarımdaki .altyapı so
runları e özümlen em emiştir. Dost görünen düş
manların dışarıdan etkiledikleri bağımlı ekono
mi politikası, içeride beceriksiz iktidarların 
vurdum duymazlığı Türk çiftçisini, Türk köy
lüsünü açlığa ve işsizliğe itmiştir. Gizli işsiz 
sayısının Türkiye'de 3 milyona yaklaştığı tah
min edilmektedir. 

1964'te 25 000 liraya alman traktörler, bu
gün 70 ilâ 150 000 liraya alınabilmektedir. Baş
ka ülkelerde nüfusun ortalama yüzde 20 - 30'u 
tarımla ilgilendiği halde, dışarıya ürün sata
bilmektedir; ama bizde ise, nüfusun % 72'si 
tarımla ilgilenir; fakat buna rağmen hububat 
ithal ederiz. Bu bakımdan. Toprak ve Tarım 
iv efor mu kanun tasarısının gerçekleşmesi bâzı 
yönleriyle faydalı olacaktır; ama burada sıra
layacağım çeşitli sebeplerden dolayı, uygulama
sında zorluklar olacağı kanaatindeyim. Köy
lüler her yıl, ekeceği ürünlerin ne para edece
ğinden neye satılacağından habersiz kılınmak
ta, çiftçi de her yıl para edeni değil de, bazen 
para etmeyeni daha çok ekmek durumunda kal
maktadır. 

Görülüyor ki, Atatürk'ün bilimsellik, dev
rimcilik ilkelerini, reform çalışmalarında esas 
kabul etmedikçe, ıslahatçılık geçiştinciliğinden 
kurtulmadıkça, bu eski düzenlerde hiçbir yapı 
değişikliği olması mümkün değildir. Yıllarca 
okluğu gibi, oyalanıra moyalama halkın gözünü 
boyama politikası devam edip gidecektir; ama 
sefalet de ülkede çığ gibi gelişir ve bunun so
nu ne olur bilemeyiz. Toplum yapısı daha zayıf
la1'. toplumsal denge daha bozulur; bunun teda
visi ve ilâcı halk yararına yapılacak reformlar
dır; bunların başında da toprak reformu gel
mektedir. Toprak reformu aynı zamanda, tarım 
isçisi ohırak çalışan büyük bir kitlenin, büyük 
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bir kesimin sosyal güvenlik sorunuyla da ilgi
lidir. Çiftçinin siyasal haklarını özgürce kul
lanmasında bile reformun ve yaratılacak olan 
ekonominin etkisini gözden uzak tutmamak 
lâzım. 

Bu 'gerçekler ortadayken, üzerinde haksız 
tasarruflarda bulunduklarını bile bile bir kısım 
kimseler, kamuoyunu yanıltmada çeşitli yarışa 
girmişlerdir. Türkiye'de toprak olmadığını 
söylemekle, ayrıca dağıtılacak toprak karşı
sında olayların meydana gelip çoğalacağıyle, 
hattâ kimin toprağını kime vereceksiniz, hadi
selere mi sebep olacaksınız gibi, birçok yay
garalarla maalesef toprak reformunun çıkarıl
ması gecikmiştir. Toprak kanunu da Anayasal 
ve hukuksal ilkelere dayanılarak çıkarılamaya-
cağına göre, Devletin kanunları nasıl işleye
cektir? Yani, bu meseleler ortada, şimdiden 
Parlâmentonun içinden başlamıştır; ama ben 
öyle düşünmüyorum. Kanunun aksaklıkları 
varsa ve uygulamada çeşitli zorlamalar da ola
bilecekse, elb etteki Devletin diğer kanunları 
da vardır. Sanıyorum büyük olaylar ve büyük 
pürüzler olmayacaktır. 

Öte yandan arazimizin sulama oranı çok dü
şüktür. Toprak ağalığı, su ağalığı da devam 
etmektedir. Kanun, bunlara pek açıklık ge
tirmemiş gözükmektedir. Kooperatifçilik kla
nımla teşvik edildiği halde, bir türlü geliştirile
memiş ve tarım alanmdakiler de belli çevreler
de kapalı kalmıştır. Ülkemizde dün olduğu gi
bi, bugün de köylünün teknik bakımdan tarım
daki gelişme noksanlığı devam edip gitmekte
dir. 

Bu toprak ve tarım reformu, üretim biçi
minin ve ekonomik oluşumların geliştirilip ye
niden düzenlenmesini sağlayıcı bir özellik getir
memektedir. Toplumsal dengeyi korumak, ya
pısını sağlamlaştırmak ve kendi çevresinde ge
liştirip ilerletmek niteliklerinden de noksan bir 
tasarıdır bu. Halkın geniş desteğinden de na
sibini alacak bir tasarı karakterinde gözükme
mektedir. Bu bakımdan, tasarının uygulamada 
başarıya ulaşması da zor o'lacaktır. Çünkü, ta
sarıda. ıslahatçılıkla reformculuk birbirine karış
tırılmıştır. Reformlardaki köklü yenilik anla
yışı, bünye değişikliği; bir bakıma sistem deği-
likliğinden bu tasarı yoksundur. Atatürk'ün 
yıllar önce hedef verdiği pozitif felsefesinden 



•C. Senatosu B : 78 21 . 6 1973 O : 1 

yoksun ve bu gerçekten uzak bir özellik taşı
maktadır. Ülke gerçeklerine göre bir reform 
stratejisini de kapsamamaktadır. Atatürk'ün 
çağdaş sentezi, Kemalist anlayışı, bilimsel yöın-
temclliği ve devrimcilik ilkeleri felsefesi, tema
larına göre değerlendirilmedikçe, bu tasarıda 
olduğu gibi süreli bir gelişim içinde oluşarak 
amaca ulaşması sağlanamayacaktır. Atatürk, 
«Türkiye'nin sahib-i hakikisi ve efendisi müs
tahsil olan köylüdür.» diyerek, çiftçinin tanı
mını en güzel şekilde yapmıştır. Tasarının fel
sefesi bu olmalıydı, temel bu vecizenin üze
rine kurulmalıydı. Geçimini topraktan sağla
yan ve sağlamak zorunda kalan yurttaşlarımı
za gerekli toprağın dağıtılması, bu ilkeler içe-
risindeğ bu inanç, bu felsefe altında olmalıydı. 

Sayısının % 52'sini... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neyin sa

yısı?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — İşletme

lerin efendim. 
Bu toprak ve tarım reformu, üretim biçimi

nin ve ekonomik oluşumların geliştirilip yeniden 
düzenlenmesini sağlayıcı bir özellik getirmemek
tedir, diyoruz. Tasarı aynı zamanda, metodolo
ji bakımımdan reformun uygulanmasını kolay
laştırıcı bir etken olan temliki tasarrufların 
durdurulması konusunda da açık ve yeterli hü
kümler getirmediği için, uygulamada büyük 
zorluklar doğuracak ortamlarla karşılaşmak 
kaçınılmaz olmuştur. Tasarının 18, 81, 60 ve 
61 nci maddeleriyle, reformun temeli olan top
rak dağıtımı, devir ve temlik işleri, kanunun 
uygulanmasını, o bölgede başladığı güne ka
dar serbest bırakmış olması, böylece o bölge
deki toprakların biraz daha tarumar olmasına, 
rast gele harcanmasına sebep olmaktadır. 

Bu maddelerle Toprak Reformu Öntedbirler 
(Kanunundaki reform stratejisi dahi çiğnenmiş 
ve bir kenara itilmiştir. Türkiye'de 1 milyon 
700 bine yaklaşık elan tarım işletmesinin elin
deki toplam arazinin % 12 olmasına rağmen, 
tüm işletme sayısının % 52'si ancak bu % 12 iş
letmeyi elimde tutmaktadır. Öte yandan, 15 372 
işletmenin elindeki miktar, tüm tarım arazisi
nin % ll ' ldir ki, toplam % l'l kadardır; bu 
yüzde l ' i kadar olan, % 52 işletmeyi elinde tu
tan kadar toprağa sahiptir. 

18 nci maddenin uygulamıadaki gecikmesiy-
le birkaç yıldır çeşitli yollarla ellerindeki top

rakları usulüne uydurma ortamı yaratılmıştır. 
Kanun çıkar çıkmaz uygulama başlamalıdır. 

Büyük Atatürk daha 1 Kasım 1936'da «Top
rak Kanununun bir (neticeye varmasını Kamu
tayın yüksek himmetinden beklerim. Her Türk 
çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı topra
ğa malik olması, behemahal lâzımdır.» Ve 
1 Kasım 1937de de, «Memlekette topraksız çift
çi bırakılmamalıdır.» diyor. Zamanın iktidar
ları, bu gerçekler üzerine nedense eğilmemek-
te ısrar etmişler, toprak reformunu isteyenle
re öyle olmuş ki, itham etmek için komünist
lik damgasını vurmakta gecikmemişler, hattâ 
«Kimin toprağını, kime dağıtacaksınız, çiftçi
nin, köylünün elinden bir dönümlük toprağını 
da mı alacaksınız?» sloganları ile köylüyü de 
uyutmuşlardır. Böylece Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununa göre, milyonlarca dönüm top
rak dağıtılmış, hem de buluların birçoğu çift
çilikle yakından, uzaktan ilgisi olmayanlara 
verilmiştir. Çeşitli zamanlardaki konuşmala
rımızda bunlardan örnekler verdik.' 

Tapulu ve tapusuz toprağın el değiştirmesi, 
kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren 
mutlaka önlenmeli. Mutlaka o bölgede top
rak dağıtımını, Bakamlar Kurulunun kararma 
intizar etmeden yapmalı. Çünkü zaten yıllar
dır devam ediyor. Bu kanun sözü de ortaya 
çıktıktan sonra, bu eldeki topraklar o şekilde 
yoluna, usulüne, kanununa uydurulup elden 
çıkarılıyor ki... 

BAŞKAN — Vaktimiz dolmuştur. Sayın 
Öztürk'ün 3 dakikalık hakkı vardır. Bunu kul
lanmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Teşek
kür ederim efendim. 

Bu bakımdan Toprak Reformu Kanununun 
verimli olabilmesi için, Resmî Gazetede ilânın
dan itibaren, derhal Türkiye'nin her tarafın
da bu temlik işleri durdurulmalıdır. 

Özet olarak, Toprak ve Tarım Reformu 
kanun tasarısı Anayasadaki ilke ve hükümlere 
aykırıdır bence. Getirdiği hükümler toprak re
formu yapılmasına birçok yönleri ile engeldir. 

Toprak rezervini azaltıcı hükümler getirmiş
tir, doğru değildir bu. 
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Kooperatifçilikle ilgili hükümler yetersiz
dir. Bu hükümlerle kooperatifler verimli ça
lışamayacaktır. 

Tarımda çalışanların sosyal güvenliğini ve 
ekonomik kamu düzenini yaratacak, onların 
özgürce haklarını kullanma, işinden, bilim ve
rilerine göre, tarımda bilimsel bir plânlamaya 
dayalı reform özelliğinden yoksundur bu tasarı. 

Tarım reformu ile gelecek olan tarım eğitimi 
ile ilgili yeterli hükümler getirmemiştir bu ta
sarı. 

Tasarı tümü ile memleket için hayırlı hü
kümleri ihtiva etmektedir; ama bu -saydıklarım 
yönünden de tasarının uygulanmasından ve 
memlekete faydalı sonuçlar getirmesinden en
dişem vardır. 

Yilne de tasarının faydalı olması dileği ile 
saygılarımı sunar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saat 20,30'da tekrar toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati ; 19,02 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Osman Nuri Oanpolat (Konya), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 76 ncı Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Malî 
ve İktisadî İşler, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 3'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/655; C. Se
natosu 1/204) (S. Saym : 280) 

BAŞKAN — Şu dakikaya kadar grupları adı
na söz isteyen sayın dört arkadaşımız konuşmuş 
'bulunuyorlar. Şahısları adına Sayın Cizrelioğlu, 
Sayın Atalar, Sayın Öztürk ve Sayın Hazerdağlı 
olmak üzere dört arkadaşımız konuşmuş bulunu
yor. Söz sırası Sayın Yıldız'da. Sayın Yıldız?... 
Yoklar. Onu takiben kayıt sırasına göre Sayın 
Kalpaklıoğlu?. Yok. Saym Aıtükmac, buyurun 
eıendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yogat) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

"Uygulamalar kanunların olumlu veya olum
suz sonuçlarını ortaya çıkarırlar. Bu nedenle, 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısının ta
şıdığı hükümler üzerinde şimdiden olundu ya da 
olumsuz 'bir görüşe sahip olmak mümkün değil
dir. Uygulama sonuçlarını beklemek lâzımdır. 

Toprak ve tarım reformu gibi, gerçekten 'bü
yük kitleleri ilgilendiren ve memleketin sosyal ve 
ekonomik hayatını etkileyecek olan hir uygulama
nın başardı olması temennisindeyim. Ancak, tou 
başarının desteği sayılacak nitelikteki Öntedfoir-
ler Kanununun uygulamadaki sonuçları birtakım 
haklı şikâyetleri ve mağduriyetlerin kaynağı ol
muştur. Köylümüzün elindeki toprakların çoğun
lukla tapusunun bulunmadığı, tapulu olanların 
da yüzölçümlerinin 'tahmine müstenit olduğu yük
sek malûmlarıdır. 

Öntedbirler Kanununun gerek miktar ve ge
rekse zilyedli'k yolu ile iktisaplar için getirdiği 
çok katı hükümler, (bütün toprak varlığı 10 - 15 
dönüm arasında 'bulunan vatandaşları çok mağdur 
ve sızlar duruma düşürmüştür. Bti yüzden, gez
diğim yerlerde çok aranılan tapulama hizmetle
rinin istenilmez hale geldiğini müşahede etmiş 
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'bulunuyorum. Gerçekten bütün kanunî şartları 
'gerçekleşmiş olan haklar, Toprak ve Tarım Eefor-
mu Öntedbirler Kanununun kısıtlayıcı hükümleri 
içinde işlemez hale 'gelmiştir. Ancak, vatandaş bu 
Öntedbirler Kanununun ek maddesi ile belli bir 
(tarihe kadar açılmış olan dâvalarda, bu kanunun 
kısıtlayıcı hükümlerinin uygulanmaması yolunda
ki hükmünü <bir kuruluş çaresi savmıstır. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının 235 nci mad
desine eklenen ıbir fıkra ile açılmış dâvalar gibi, 
Öntedbirler Kanununun yürürlüğe girdiği tari
he kadar tutanakları düzenlenmiş; yani iktisap 
şartları gerçekleşmiş olan durumlarda da, vatan
daşa ıbir rahatlık ve uygulanan hükümlere eşit
lik getiren bir görüş hâkim olmuştur. Bunu söy
lemekten maksadım, toprak ve tarım reformuna 
tekaddüm edecek olan çalışmalarda hedef, Önted-
'birler Kanununun vatandaşlar üzerindeki olum
suz ve haksız 'baskılarını gidermek ve böylelikle 
bir mukavemet görmeden toprak ve tarım refor
mu uygulamasına geçmeye daha elverişli bir or
tam. 'hazırlamak olmalıdır. Bunu büyük toprak 
saihipleri adına değil, gezdiğim yerlerde şikâyetle
rini dinlediğim 15 - 20 dönümlük araziye sahip 
vatandaşların bir ıstıra'bı olarak dile getirmiş bu
lunuyor um. 

Kısaca, toprak reformu uygulamasının başarı
sı başta vatandaş için haksızlık \Taptırılıyor hissi
ni veren Öntedlbirler Kanununun şartlara ve ger
çeklere göre 'değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. 
Tapu ve Kadastro teşkilâtının ilk kademesinde 
çalışmış ve bu teşkilâtla ilgisini devanı ettire gel
miş bir kimse sıfatı ile 'bu ciheti bilhassa belirt
mek istiyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz 

efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bir şairin «Açlık kirini su değil, toprak yı
kar» şiiri, hakikaten aradan uzun zaman geç
mesine rağmen bu tasarının, bu şairin sözüne 
tamamen uyduğunu ortaya koymaktadır. Zira, 
açlık kirini su değil toprak yıkar sözünün, bu 
Toprak ve Tarım Reform Kanunu gerçekleştiği 
zamanda tahakkuk edeceği inancındayım. 

Bu konuda, çok kıymetli hükümetlerimiz, 
milletvekillerimlz kendi güçleri ve anlayışları 
nispetinde Yüce Meclislere müteaddit tasarılar 

sunmasına rağmen, ''bir türlü tahakkuk safiha
sına girme imkânı 'bulamamıştı. Bir zamanlar 
Osman Tosun ismindeki bir arkadaşımızın ha
zırlamış olduğu tasarıda, sulu arazide en az 
1 500 dönüm, en ço'k 3 750 dönüm arazinin da
ğıtılmasını, Cav.it Oral arkadaşımızın hazırladı
ğı tasarıda, sulu arazide en az 1 000, en çok 
3 750, Turan Şahin arkadaşımızın hazırladığı 
tasarıda, en az 125, en çok 470 dönüm arazi
nin, arazisi olmayan kişilere tevziini öngörüyor
du. Mehmet İznıen arkadaşımızmki 250'ye 937, 
Turan Kapanlı arkadaşımızın hazırladığı tasa
rıda 125'e 470, Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarımızın hazırladığı tasarıda 100'e 500, İl
ham! Ertem Beyin hazırladığı tasarıda 100'e 
5 000, teknisyenlerin hazırladığı tasarıda 400'e 
1 500 ve bugün müzakeresini yaptığımız tasa
rıda da 5 veya daha az aileye sulu arazide en 
az 32 dönüm, en çok 106; 5 ve daha fazla aile
ye en az 79, en çok 337 dönüm, kuru arazide 
ise 300'e 1 000, 475'e 2 000 dönüm arasındaki 
arazinin tevziini öngörüyordu. 

Şimdi, burada bendeniz Turan Şahin Tarım 
Bakanı iken, onun hazırlamış olduğu tasarı üze
rinde biraz durmak isterim. Çünkü bu konunun 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımız 
tarafından müteaddit yerlerde, köyde veya 
kentte veya Parlâmento içerisinde müteaddit 
yönleriyle bunu imza ettiğini unutan o günün 
Çalışma Bakanı Sayın Ecevit, bugün o imzasını 
unutarak, o imzasının karşısına tamamen zıt 
bir fikirle çıkışını rakamlarla ifade etmek iste
rim. Tekrar ediyorum; Sayın Turan Şahin'in 
Tarım Bakanlığı zamanındaki Hükümetin hazır
ladığı kanun tasarısında, o zamanın Çalışma 
Bakanı Sayın Bülent Ecevit'in de imzası olduğu 
tasarıdaki verilecek arazinin miktarı, sulu arazide 
en az 125, en ço!k 470; kuru arazide ise en az 
250, en çok da 2 500 dönüm arazinin verilme
sini öngörmektedir. Bunların zapta geçmesin
de büyük bir fayda mülâhaza etmekteyim. 

Şimdi, mühim konulardan bir tanesi, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna girmiş ve yakın bir zamanda Avru
pa Ekonomik Topluluğuna dâhil olan devlet
lerde çalışma yönümüz, pasaportsuz gidip gel
me sistemine tabi olacağına göre, tasarının 128 
nci maddesinde, «Dış ülkelerde çalışan işçileri
mizin 5 yıl müddetle kira ve ortakçılık sözleşme 
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hakkı vardır.» denmektedir. Bu, işçiler için bir 
hududu 'tayin ediyor. Peki, işçilerimizin dışın
da dış ülkelere giden hekimlerimizin, mühendis
lerimizin, teknik adamlarımızın durumları ne 
olacaktır? Avrupa Ekonomik Topluluğu dış 
ülkelerde pasaportsuz gidip gelme yönünde ka
rar aldığına göre, o zaman bu 5 senelik fiilî du
rumun tespitinin ne şekilde olacağı hususunda 
tereddüt hasıl olmaktadır. 

Diğer bir husus; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin bölgelere göre, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği sıfatı devam ettiği müd
detçe sah ili oldukları arazi miktarları sulu ara
zide, en az 300, en çok 1 000, susuz arazide en 
az 475 ve 2 000 dönümü geçtiği takdirde, bun
ların arazilerinin ne şekilde değerlendirileceği 
durumu bendenizde tereddüt hasıl etmiştir. 

Tasarının geri tarafı gayet iyidir. Anaya
saya uygundur, hakikî bir reformdur. İyi tat-
bikçi ellerde inşallah memleketimize huzur ge
tirir düşüncesiyle müspet oy vereceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 6 sayın üye konuştu. Kifayeti 

müzakere takriri gelmiştir, okutuyorum. 

•Sayın Başkanlığa 
Topra'k ve Tarım Reformu kanun tasarısı 

hakkında yeteri kadar sayın üye konuşmuş bu
lunmaktadır. Kifayetin oylanmasını arz ede
rim . 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN —• Kifayet aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Kifayeti oylarınıza sunuyorum. Kanıııl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan. buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTBAK — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Daha evvel tasarının genel hatlarını izah et
miştim. Şimdi çok değerli senatörler tarafından 
ileri sürülmüş olan eleştirilere bâzı cevaplar 
verm ek istiy o rum. 

Sayın Suphi Karaman, Millî Birlik Grubu 
adına yaptığı konuşmada tasarıyı bütün ince
likleri ve ayrıntıları ile inceleyerek, olumlu 
buldukları ve endişe duydukları noktaları dile 
getirdiler. Bu arada kamulaştırma bedeli ile 
ilgili hususta, bir endişe izhar ettiler. Kendile

rine bu hususta hemen cevap vermek ve endişe
lerini gidermek isterim. 

Tasarının 36 neı maddesi hükmüne göre, ka
mulaştırma bedeli hiçbir zaman vergi değerini 
geçmeyecektir. Bir bölgenin toprak ve tarım 
reformu bölgesi ilân edilmesinden önce, arazi 
sahibinin vermiş olduğu beyannamedeki vergi 
değerini, hiçbir zaman kamulaştırma bedelinin 
•geçmesi söz (konusu değildir. Zaten buna aykı
rı olan bir hüküm, Anayasaya aykırı olurdu. 
Kendileri burada bir alım - satım bedelinin be
yan edilin iş olmasından endişe ettiklerini söy
lediler. Bu bir önerge ile Genel Kurulda ilâve 
edilmiştir. Yalnız, hemen alım - satım bedelinden 
ne anlaşıldığını da gayet açık bir şekilde tanım
lamaktadır. Nitekim alım - satım bedelinin tes
pitinde arazinin iklim bölgesi, kullanma şekli, 
sulama olanakları, ıslah durumu ve toprak en
deksi gibi teknik faktörler, ulaştırma, pazarla
ma, tarımsal gelir gibi ekonomik etkenler göz-
öııünde tutularak, komisyon tarafından tespit 
^edileceği bildirilmektedir. Bu bakımdan ka
nunda, «Alını - satış bedeli»' deyiminin konmuş 
olması kanımca hiçbir sakınca doğurmayacak
tır. Kaldı ki, 36 neı maddenin 3 ncü fıkrasında 
«Kamulaştırma karşılığının taşınmaz malın bu
lunduğu yerin toprak ve tarım reformu 'bölgesi 
T.âıı edilmesinden önce sahibinin bildirdiği em

i k K vergisi değerini geçemeyeceğinin» 'yan 
edilmiş olması, bu endişelerini giderir kanısın
dayım. 

Sayın Suphi Karaman, bu arada tarım işçi
sinin sosyal güvenliği ve sendika kurma hakkı
nın da tasamda öngörülmüş olmasını temenni 
ettiler. Takdir buyururlar ki, böyle bir tasarıda 
birçok hususular] koymak belki düşünülebilir
di; fakat tasarı çok geniş olur ve amacının bi
raz yanlarına doğru taşmış olurdu. Tarım iş
çilerinin sosyal güvenliği meselesinin ve sendi
ka kurma haklarının ayrı bir kanun mevzuu 
olması gerektiği kanısı ile zaten büvük olan bu 
tasarıya bu hususu ilâve etmedik. Gelecek mec
lisler, muhakkak ki anemlek etimizde sosyal yön
de verilen hakların eksik kalan bâzı ufak nok
talarını tamamlayacaklar ve böylece boşluklar 
zaman içinde dolacaktır. 

Sayın Karaman dile getirmedikleri halde 
İlen söyleyeyim; tarım sigortasını da tasarıda 
öngörmedik; ama bu tasarının dışında- ayrı bir 
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tasarı ile öngörülmesi daha doğru olacağı ve 
'bütün Türkiye'ye şâmil olması şartı ile düzen
lemesi gerektiği kanısında olduğumuz için. Ta
sarı zaten 241 madde idi, çok genişletiriz ve ta
sarıda vahdeti kaybederiz endişesi ile ilk ba
kışta, ilk yaklaşımda 'bunu da koymamıştık. Ay
rı bir tasarı ile telâfi edilecekti; fakat zalman 
darlığı dolayısıylıe bu eksikliği dolduramadık. 

Tasarıda üretim düşmesini önleyici tedbirle
rin öngörülmüş olması husıüsuna değindiler, 
'«Bâzı tedbirler var; ama iyi uygulanması gere
kir.» dediler. Tasarıda üretim düşmesini önle
mek için, bütün tedbirler öngörüldü, inşallah 
'Cumhuriyet büküınet'ler'i -en iyi şekilde uygula
yacaklar ve böylece 'bir taraftan işlet m elerin 
•rekabet içine gir e elekleri, diğer taraftan koope
ratifler etkili bir şekilde çalışmaya başlayacak
ları için, memleketimizde bâzı ülkelerin karşı
laştıkları tarımda verim düşüklüğü olayı ile 
karşılaşmamız önlenmiş olacaktır. 

(Sayın Karaman arazi dağıtılacaklara üç, yıl 
o bölgede oturma kaydının konduğunu, bu ba
kımdan o bölgede bulunmayıp, 'başka dar böl
geli topraklardan getireceğimiz vatandaşları 
nasvl yerleştireceğimizden endişe ettiklerini 
söylediler. Burada şu hususu hemen arz edeyim; 
52 nci 'maddenin 2 nci fıkrası burada bize bir 
imkân tanıyor. 52 nci maddenin 2 nci fıkrasına 
göre, 'başka bölgelerden o 'bölgeye naklen geti
rilecek olanlara, hiçbir sıraya 'bakmadan önce
lik vermek imkânımız var. Zannediyorum, 'böy
lece kendilerini bu endişelerinde tatmin etmiş 
ölüyorum. 52 nci maddenin 2 nci fıkrası bu hu
susu belirtiyor. 

Sayın Karaman diğer bir hususa daha de
ğindiler. Bu nokta tasarının 6 nci maddesi ile 
ilgilidir. «Bu madde belki yanlış uygulanabilir» 
dediler. «Kendisinin doğrudan işlemesi ve işlet
mesi» deyimi, burada maksat tabiî arazi sahi
binin bizzat işlemesidir. Ufak bir işletme ise, 
kendisi ve 'ailesi .efradı ille işleyecek. Eğer iş
letme biraz büyükse, traktörünün şoförü ola
cak, biçerdöverinin makinisti olacak, gerekti
ğinde tarım işçisi ele kullanacak. Bu bakımdan 
kendisinin doğrudan doğruya işlemesi veya iş
letmesi derken, 'kendisinin işletmesinin başında 
've sorumluluğunu taşıyarak, işi etim enin içinde 
Ibıılunmasmı öngörüyoruz. Başka bir aımacımız 
yok. Bu bakımdan zannediyorum ki, endişeleri
ni cevaplamış oluyorum. 

I Örnek işletmelerdeki kriterlerin yanlış uy-
I gulanması ihtimaline karşı endişe izhar ettiler. 

Tabiî bu husus onu uygulayacak idarecilere ve 
I mahkemelere kalmış bir iş. Gereken bütün dik

katin gösterileceğini zannediyorum. Örnek işlet-
I me evvelce de arz ettiğim' gibi, birçok ülkeler

de kabul edilmiş bir sistem, verim düşüklüğüne 
karşı bir tedbir olarak düşünülmüş. İtalya'da 
örnek işletmelere 5 bin dönüme kadar bırakıl-

I makta, Şili'de daha az bırakılmakta, bâzı ülke
lerde 2 bin dönüme kadar inmektedir. Bu her 

I memleketin kendi özelliğine göre değişen bir dıı-
I rum arz etmektedir. Bu bakımdan, her memle

ketin kendi imkânları, sosyal ve ekonomik şart-
I lan kendi örnek işletmesinin kriterlerini ve hu

dutlarını tâyin etmesi gerekir. Biz de zannedi
yorum ki, tasarımızda memlekette verim düş-

I meşine karşı örnek işletme ile gerekli bir ted
biri aldık. İşletmeler eğer örnek işletme olarak 
kendilerini kabul ettirmek istiyorlarsa, muhak-

I kak ki, ciddî bir çalışmaya girecekler. Çünkü 
kraterleri oldukça ağırdır. Tabiî bir görüşe göre, 

I belki üretimin bölge ortalamasının asgarî % 10 
unun üstünde olması az bulunabilir. Bir görüşe 
göre de çok bulunabilir. Bu bir telâkki mesele-

I sidir. Her hükümete, kâfi imkân tanınmıştır. 
I Geldiği zaman bölgenin şartlarını düşünür. O 

bölgede gerekiyorsa % 20 asgarî der, gerekirse 
% 15 der, gerekirse '% 40 der; ekonomik ve sos-

I yal faktörleri nazarı itibara .alarak bunları ta
yin ve tespit eder. 

'Sayın 'Suphi Karamanın zannediyorum ki, 
I eleştirilerine cevap vermiş bulundum. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına söz alan 
Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, Sayın Hüseyin 
Öztürk, 'Sayın Sırrı At alay tasarıyı zannediyo
rum ki, gerektiği kadar incelemek fırsatını bu
lamadılar. 

I 'Tasarı oldukça uzun bir zamandan beri Bii-
I yük Millet Meclisine sunulmuş bulunuyordu. 

6 . 4 . 1972 tarihinden beri matbu olarak Mec-
I lise sunulmuş olan bu tasarı, Komisyonda ay lar-
I ca görüşüldü. 31 . 5 . 1971 tarihinde Ko.mis-
I yon ilk toplantısını yaptı, 29 . 3 . 1973 tarihin

de ele son toplantı yapıldı. Komisyon tam 63 
oturum akdetmiştir. Burada tasarı enine boyu-

I na tartışıldı. Şimdi değerli senatörlerin yapmış 
I oldukları eleştirilere kısaca cevap arz etmek is-
| terim. 
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iSaym Muslihittin Yılmaz Mete, «Temelde 
köklü lıiebir değişiklik yok. Siyasal ve sosyal 
amaçlar ihmal edilmiştir diyor. Ben burada bü
tün samimiyetimle iddia ediyorum; bu tasarı, 
bugüne kadar Türkiye Büyük 'Millet Meclisi hu
zuruna getirilen tasarılardan sosyal, siyasal ve 
ekonomik yönleri en ağır basan tasarıdır. Bü
tün tasarılardaki normları kendilerine arz ede
bilirim, ben o normları arz ettiğim zaman zan
nediyorum ki, yanıldıklarını kendileri ide teslim 
edeceklerdir. 

Memleketimizde çeşitli toprak reformu ta
sarıları Meclislere sunulmuştur, çeşitli proje
ler hazırlanmıştır. Bu tasarılar 'arasında zaman 
itibariyle bizimkinden önce en yeni tarihli olan 
1965 tarihli, Sayın İsmet İnönü'nün Başkanlığın
daki Hükümetin jsunduğu tasarıdır. 

13 . 1 . 1965 tarihinde Meclise sunulan bu 
tasarı, memleketimizde gerçekten ileri bir mer
hale idi; fakat zaman darlığı sebebiyle zanne
diyorum kanunlaşmak imkânını bulamadı. Bu 
tasarının altında Sayın İnönü'den başka, Sayın 
Bülent Ecevit'in tasarıyı bu yönden eleştiren 
Sayın Sırrı Atalay'ın ki. burada tenkid ettiği ne 
kadar madde varsa, hepsi aynen o tasarıda var
dır, numaralarıyle arz edilmek üzere huzurunu
za getireceğim imzaları vardır. Tasarı Sayın İb
rahim Öktem'in ve Sayın Hiidai Oral'm da im-
z ala r mı t a şuna ktadır. 

Bu tasaırıya göre, Cumhuriyet Halk Partisi 
toprak reformunu yaptığı takdirde, ne gibi bir 
tavan tanıyacaktı şimdi müsaade eedrseniz onu 
rakamlariyle arz etmek isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi 1965 tasarısını 
gereekleştirebilseydi, hakikaten büyük bir ba
sarı olacaktı. Urfa'da sulu arazide, bizim 50 
endeksimize tekabül eden arazide 390 - 470 dö
nüm bırakacaktı. Bu tasarı 300 dönüm bırak
maktadır. Urfa'da Cumhuriyet Halk Partisi ta
sarısı gerçekleşseydi, kuru arazide 1 560 - 1 870 
dönüm bırakacaktı, bizim tasarımız 1 030 dö
nüm bırakmaktadır. Adana'da Cumhuriyet Halk 
Partisinin tasarısı gerçekleşseydi, sulu arazi
de 310 - 375 dönüm arazi bırakacaktı, biz 300 
dönüm bırakıyoruz. Mardin'de Cumhuiyet Halk 
Partisi tasarısına göre, sulu arazide 310 - 375 
dönüm arazi bıkarkıiaeaktı, bizim tasarıya gö
re 360 dönüm bırakılmaktadır. Mardin'de Cum
huriyet Halk Partisi tasarısına göre kuru arazi-
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de 625 - 750 dönüm bırakılacaktı, bu tasarı 
1130 dönüm bırakmaktadır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partililer diyebilir
ler ki; o zamandan bu zamana çok zaman geçti, 
fikirlerimiz değişti. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin tarımda 
düzen değişikliği sloganını ortaya attığı zaman 
ve 1969 seçimlerinde halktan oy isterken, toprak 
reformunda, hangi tavanı getireceğini de tekrar 
huzurnnuza getireyim. Aynı rakamları tekrar 
1969 da halka ilân etmiştir. «Toprak reformu 
yaparsam bunu gerçekleştireceğim» demiştir. 
Bunları yine Cumhuriyet Halk Partisinin bu
günkü Sayın Genel Başkanının önsözüyle Ulus 
Basımevinde 1970 de basılan «Tarımda Düzen 
TV-ğidkliğî» adlı kitapta tekrar halka sunulmuş
tur. Ayrıca, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı önsözüyle bunu halka takdim et
mektedir. 

Ş'mdi, bir hususu daha lütfen dikkatlerini
ze sunmak isterim. Yine bu kitapta ayrıca şu 

elenmektedir. Tarih 1970: «Kaldı ki, yukarıda 
belirtilen gelire hayvancılık, meyvecilik, sebze
cilik gibi gelirler dahil edilmemiştir.» Çünkü. 
C. H. P.'nin yapacağı toprak reformunda zey
tinlik.. tnrunçgil ve bağ gibi tesisler kamulaş
tırma dışında bırakılmıştır. 

L-Sızım bunlar da. kamulaştırma 
A, îm'.n-p ih emele. inşat ıJe söylemek lâzım, gerçeği söyle

mediğiniz zaman halk size niye yalan söylüyor
sunuz diye sorar değerli senatörler. Gerçeği söy
lemek zorundayız. Bir tasarıyı beğenmeyebilir
siniz. size göre hatalı noktaları olabilir; ama 
onu getirip, onu söyleyin ki düzeltme imkânı 
bulunsun. Hiç bir şey söylemeden, vaktiyle si
zin getirdiklerinizden çok daha reformcu bir 
atılımla gelen bir tasarıyı, daha başında kötüle
mek iyi niyetle bağdaşmaz. 

Şimdi, tasarımız hakkında öne sürülen; 
«sosyal amacı yok, siyasal amacı yok...» iddia
sının ne kadar dayanıksız olduğunu zannediyo
rum ki yüksek huzurlarınıza getirmiş oldum. 

Tasarıya Geçici Komisyonda ve Millet Mec
lisi Genel Kurulunda ilâve edilen örnek işlet
meyi belki Cumhuriyet Halk Partililer hatalı 
bulabilir; ama şimdi yine Cumhuriyet Halk 
Partisinin örnek işletme hakkında ne söylediği
ni sizlere Cumhuriyet Halk Partisinin kendi di
linden okumak isterim. 
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örnek işletme Cumhuriyet Halk Partisi ta
sarısının 25 nei maddesidir. Gerekçesinde aynen 
şöyle demektedir : 

«Sahibine bırakılacak arazinin en yüksek 
tavanı üzerinde düşünülürken, çiftçiliği yıllar
dır meslek edinerek benimsemiş ve bu sebeple 
de elindeki toprağı bölgenin şartlarına, ziraat 
şekillerine ve işletmecilik tekniği esaslarına gö
re üretken bir şekilde örnek olarak işletenlerin 
durumları, ekonomik ve sosyal yönlerden gözde 
tutulmuş ve bu gibi işletmelerin reformun uy
gulanması süresince değil, kanunun yürürlüğe 
kon masından itibaren belirli, bir süre içinde uy
gulayıcı teşkilât tarafından tespit edilmesi ve 
bunların sahiplerine iki sayılı cetveldeki had
lerin bir kat fazlasının bırakılması doğru bu
lunmuştur. 

Şimdi söylediğim normların bir kat fazla
sını. Cumhurivet Halk Partisi halka vereceğini 
ilân eliyordu; yani örnek isletmede Urfa'da 
o 740 dönüm kuru arazi bırakacaktı. Eğer Ur
fa'da örnek isletmeye rastlarsak biz 2 060 dö
nüm bırakacağız. Takdir yüce Heyetin. 

Sayın Hüseyin Öztiirk, «Tasarıda devir ve 
temlik hakkı tahdit edilmemiş.» diyor. Devir ro 
temlik hakkının tahdidi var. Hem reform gitti
ği zaman, reform bölgesinde tahdit ediliyor. 
hem de reform uygulamasından önce reform böl
gesi dışında da dalın evvel arz ettim. Herhalde 
konuşmasını tasarıyı inceleyenıeden ve beni din
lemek fu^atun bularımdan hatırlamıştı. Onun 
için düzeltemedi; Öntedbirler Kanunu devir ve 
temlik hakkını en güzel şekilde sınırlamakta, ne 
mal sahibinin gırtlağına sarılmakta, ne de bir 
kimsenin büyük toprak sahibi olmasına müsaa
de etmektedir. Devletin yerine vatandaşa re
formu vaptırmakta ve Devirlin malî külfetini 
azaltmakta. Takdir buyurursunuz, biz Devlet 
olarak araziyi vereceğiz. Üç. yıl kamulaştırma 
bedeli almayacağız. 25 yıl bilâfaiz. Halbuki eğer, 
vatandaş biraz kendi para kazanmışsa. Ziraat 
Bankası kredisiyle % 25'ini kendi ödeyecek, 
% 75'ini. Ziraat Bankası kredisiyle biz verece
ğiz. Bu borcun % 8 de faizi olacak, Devlet bü
tün yükü kaldıramayacağına göre, biraz para 
kazanmış kimsenin reform bölgesi dışında, tıpkı 
reform normları içinde toprak edinmesine niye 
müsaade etmeyelim de, on sene Türkiye'de alım 
satımı durduralım... Buna kimin hakkı var? Bu 
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Anayasa ve hukuk devleti fikriyle bağdaşır mı? 
Sayın Hüseyin Öztiirk, kooperatifçiliğin ta

mamen. eksik olduğunu söyledi. Tasarının en gü
zel yönlerinden biri budur. Burada Sayın Genel 
Başkan ile çelişkiye düştü. Sayın Genel Başka
nı tasarının kooperatifçilik ilkelerinin çok iyi 
olduğunu, yalnız müdürün •hükümet tarafından 
kısa bir süre içinde olsa atanmasının kooperatif
çilik bakımından sakıncalı bulduğunu, muhtelif 
gazetelere verdiği beyanatlarda söylemişlerdi. 
Gazeteler burada, tarihlerini ve isimlerini vere
bilirim. 

Sayın Sırrı At alay, İm tasarının bir «yasak 
savum» olduğunu söyledi. Hayır bu tasarı «ya
sak savına» değil, deminden beri izah ettiğim 
U'ibi. bunun bir yasak savmak olmayıp, bugü
ne kadar yapılan en etkili ve en ileri reformcu 
atılım olduğunu her insaf sahibinin kolayca ka
bul edeceğini zannediyorum. 

Sayın Sırrı Atalay; «toprakta çalışanlara 
Anayasanın istediği verilmiyor.» diyor. Böyle 
bir şey yok. Toprakta çalışan kiracıya, ortak
çıya, yarıcıya ve işçiye bu. kanun arazi vermek 
İçin çıkarılıyor. Böyle olduğuna göre, tarım 
işçisine de toprak vermeyi, düşünüyor. Neye 
öyle olmasın? 

Şimdi bu hususta bir noktayı ayrıca belirt
mek isterim. Sayın Sırrı Atalay, kendisinin de 
imzasun taşıyan tasarıda aynen ifade edilen 52 
nei maddeyi tenkit ettiler ve bunun yanlış ol
duğunu söylediler. Ben söyleyeyim; 52 nei 
mad.de, aynen kendi tasarılarının 37 nei mad
desine tekabül eder. Lütfen imzaları olan ta
sarının -T7 nei maddesini okusa.lar, tenkidi ken
dilerine yapmış olduklarım bir kere dahi idrak 
edeceklerdir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
len. ) 

Bu tas:uuda. sosyal güvenlik kısmının olma
dığını beyan etliler. Kosval güvenliği demin Sa
yın Karamama cevap verirken de arz ettim- Sos
yal güvenlik, tarım kesiminde amacımızdır, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ve Mec
lislerinin amacı olacaktır; ama bu tasarıya koy-
saydık, zaten büyük olan tasarının hacmi çok 
genişlerdi. Onun için tasarının amacı dışına çık
mamak için koymadık. Bu tenkitleri haklıdır; 
ama. tasanda hacım dolayısıyle imkân olmadığı
nı burada belirteyim. 

«Bölge seçimini Müsteşarlığa bırakıyor.» di
yorlar. Hiçbir toprak reformu kanunu bölgeleri 

m 
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evvelden ilân etmez. İlân ederse, bu takdirde 
reformu uygulamakta büyük zorluklarla karşı
laşır. Tabiî ki bir plâna dayanacak, Müsteşar
lık bir plân hazırlayacak. Bakanlar Kurulundan 
çıkacak, ilân edilecek. Ayrıca, zaten Beş Yıllık 
Plânda bunun plânlara dayanacağını söyledik. 
Plân da kanun hükmünde okluğuna göre, mev
cut olan bir şeyi yokmuş gibi tenkit etmenin in
safla bağdaşmasına imkân görmüyorum. 

Tarımsal gelir vergisinden bahsedildi. Gelir 
vergisi ayrı, toprak reformu ayrı. Kaldı ki ör
nek işletmede, bir kimse örnek işletme sahibi 
olduğunu ancak ödediği vergiye dayanarak is
pat edebilecektir. Çünkü bölge ortalamasının 
belli bir katı kadar fazla üretim yapması lâzım. 
Bu nasıl ispat edilecek? Muhasebe kayıtlarıyle, 
vergilerle. Tarımsal üretimden alınacak gelir 
vergisini herhalde bu kanun tâyin edemezdi. O 
vergi kanunlarının işidir. Bu bakımdan, bu ten
kidin de yerini burası olarak kabul etmek im
kânsızdır. Böylece bu eleştiriyi anlayamadığımı 
tekrar arz etmek isterim. 

Sayın Sırrı Atalar, «karmakarışık bir tasarı» 
dediler. Dikkat buyurup dünyanın diğer ülkele
rinde hazırlanan tasarılara ve kendilerinin de 
imzası dolay1s13.de şerefini taşıdıkları tasarrra 
(Hakikaten gayet iyi bir tasarı idi.) baksalardı. 
onlarla bunun bölümleri arasında paralellik gö
receklerdi. Bunun onlarınkinden bir farkı var; 
aradan daha uzun zaman geçtiği için, sekiz se
nelik gelişmeden yararlandık, geliştirdik. Geliş
tirirken o tasarıdan çok yararlandık. Bu bakım
dan, o tasarıyı hazırl ayanlara her zaman teşek
kür ediyoruz. Aksini yapmamıza da imkân yok. 
O tasarı ve diğer tasarıları hazırlayan ve emeği 
go?on büfün tekn^yenle^e ve polüikaedara sa
dece teşekkür etmekten başka hiçbir düşünce
miz 3Tok; ama Sayın Sırrı Atalay. kendi imzası 
olan tasarının da sistemsiz olduğunu söyledi. 
Tabiî toprak reformu alanında konuşmak biraz 
zordur. Türkiye artık bu miting edebiyatı saf
hasını aştı. Türkiye'de artık, iki kere iki dört 
eder gibi, her şeyi bütün açıklığı ile izah et
mek zamanı gelmişti]'. Toprak reformunu başa
rılı uygulamak ancak böyle mümkün olacaktır, 

Sayın Pırıltı. C. G. P. atlına yaptığı tenkit
lerde, karı kocayı tek kişi olarak telâkki etme
mizi tenkit ettiler. Medenî Kanunumuzun mal 
ayrılığı rejimini getirdiğini, karı ve kocayı be-

I raber telâkki etmemizin hatalı olduğunu söyle
diler. Bu artık bütün dünyada böyle telâkki edi
liyor. Biz de toprak rezervini artırmak zorunda 
olduğumuz için, karı ve kocayı, aileyi tek kişi 
gibi telâkki ettik; ama bu malı gasbetmek an
lamına değil, ikisinden birisi tercih hakkını 
kullanır. Diğerinin ise bedellerini ödeyeceğiz 
İnşallah başarılı bir sınaî yatırıma dönüştürür-
sek, hiç kimseyi zarardide etmeden, sınaî kal
kınmamızın hızım kesmeden, toprak reformu
nu başarmış oluruz. 

Sayın Kâzını Karaağaçlıoğlu A. P. adına 
yaptığı tenkitte, tasarının olumlu ve olumsuz 
yönlerini belirttiler. Dediler ki, «Tasarıda de
mokratik ilkelerle bağdaşmayan hususlar tasa
rıdan çıkarıldı.» 

Tekrar temin etmek isterim, Millet Meclisi 
huzuruna, getirdiğimiz tasarıda demokratik ilke
lerle bağdaşmayan hiçbir şey olmamasına azamî 
dikkat gösterdik ve olmadığına da kaniyim. 
Tabiî, bâzı noktalarda farklı görüşler olabilir, o 
farklı görüşlere göre de Meclisler tasarılara 
gerekli şekli verirler. 

Toprak ve tarım reformunun sade toprak 
dağıtımı olmadığını söylediler. Tabiî, bu tasarı 
da. onu söylüyor. «Üretimden pazarlamaya ka
dar bir organizasyon meselesidir.» dediler. Ken
dilerine katılıvorum; zaten tasarımız, üretimden 
pazarlamaya kadar hemen hemen her husus ön
görülmüş ve kooperatifçiliğe ayrı bir önem ve
rilmiştir. 

Altyapı tesislerine tabiî önem vermek lâzım. 
Tasarı bunu da öngörüyor. 

«Birim alandan azamî üretim alalım.» diyor
lar. Buna tabiî katılıyoruz. Zaten örnek işletme
nin bunu teşvik etmek için Bu3.uk Meclisçe ko
nulduğu kanısındayım. İyi uygulandığı takdir
de, Türk ekonomisine faydalı olacaktır. 

Sayın Cizrelioğlu, «herkese toprak verileme
yecek.» dediler. Tabiî, herkese toprak veremeye
ceğiz; vereceğiz diye bir iddiamız yok. Toprak 
sınırlı. Bir kısım vatandaşa toprak vereceğiz, 
bir kısmına da, toprak veremediklerimize sana-
3"i sektöründe, hizmet sektöründe ve diğer bü
tün sektörlerde gerekli imkânları hazırlamaya 
çalışacağız. 

Sayın Hazerdağlı, sulu ve kuru toprak tari
fi üzerinde durdular. Bu tarifi teknisyenlerimiz 
bugünkü Türkiye'de mevcut doneleri açısından 
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uzun süre üzerinde durarak hazırladılar. Tabiî. 
komisyonda yapılan bir değişiklik ile, arazisini 
kendisi sulayana kuru arazi normu uygulana
cak. Bunu Hükümet olarak biz getirmemiştik; 
fakat Komisyonda, teklif edildiği zaman Hükü
met olarak derhal katıldım. Bu, verimi artırıcı 
bir faktördür. Devlet sulama şebekesi mevcut 
olmayan yerlerde, vatandaşın kendi suladığı 
arazide kuru arazi normu uygulamak hem hak
kaniyet icabı olur. hem de ekonomik yönden isa
betli olur. Devlet sulama, şebekesi gittiği an ar
tık iş bitmiştir; Devlet su götürdüğüne göre, o 
zaman sulu araziye sulu, kuru araziye kuru 
normu uygulanacaktır. 

Değerli senatörler, çeşitli ülkeler çeşitli sis
temler uyguladılar. Her ülke kendi bünyesine 
has sistemler getirdi. Bizim kamulaştırmada 
ödediğimiz paralar bakımından faiz haddi bel
ki yüksek görülebilir. Her memleket kendi bün
yesine has bir uygulama yapar. Nitekim mese
lâ, i l i sır VI a. ilk uygulama sırasında vatandaşa 
30 yılda % 3 faizli tahville ödeme öngörülmüş. 
Bunun haksızlık olduğunu tespit etmişler, der
hal 15 yıla indirmişler ve faizi de c/c 4'e çıkar
mışlar. Her memleket kendisine has uygulama 
yapar. 

Bütün memleketlerin ne uyguladıklarını en 
ince detaylarına kadar, son gelişmelere varınca
ya kadar tespit ettik. Hangi memlekette örnek 
İd et in e var, bunun kriteri nedir, o ülkeler ör
nek işletmeye tavan ne tanımıştır? Her mem
lekette kamulaştırma tavanı nedir, her memle
kette kamulaştırılan arazinin değeri nasıl tak
dir edilmiştir, her memlekette kamulaştırılan 
arazinin bedeli nasıl ödenmiştir, ödenen faiz 
nispetleri nedir? Bunların hepsini en ince ay
rıntıları ile inceledik ve teknisyeni evimiz gece 
gündüz yorulmadan bütün bu bilgileri bizlere 
hazırlamak feragatim gösterdiler. Meselâ İtal
ya'da, % 10-15'i peşin ödeniyor, ondan sonrası 
25 yılda % 5 faizle. Birçok ülkeleri sayabilirim. 
Her ülke kendine has bir sistemi kabul etmiş. 
Biz de Türkiye'ye bu sistemin uygun olacağını 
düşündük. Meclisde bazı değişiklikler oldu. Her 
tasarı, demokratik düzenin tabiî icabı olarak 
tartışılır. Bu tartışma sonunda herkesin her 
noktada mutabık kalmasına imkân yoktur. Bir
çok noktalarda farklı düşünülebilir; ama niha
yet mesele bir oy çokluğu ile kabul edilir. Eğer 

bu oy çokluğu ile kabul edilen netice, hükü
metlerin sunduğu tasarıların temel felsefesini 
'leğiştirmemişse, bu takdirde hükümetler göste
rilen iradeye hürmet ederler. Eğer, temel felse
fede değişiklik olursa, buna yine hürmet eder
ler; ama bu takdirde tasarıları değiştiği için hiç 
değilse ilgili bakan görevini terketmek zorunda
dır. Bu siyasî ahlâkın icabıdır. Ama o temel 
felsefe değişmediği takdirde, filân noktası de
ğişti diye ille bu iş altüst olmuştur demek isa
betli olmaz, demokrasiye inanç, bunu gerektir
mez. 

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim; tasarı, en 
iyi niyetlerle hazırlandı, büyük emek mahsulü
dür. yüzlerce insanın emeği geçmiştir. Tabiî ki 
bütün buna rağmen, elimizdeki donelerde bâzı 
eksiklikler vardı. Bu nedenle tasarının eksik 
yönleri olabilir, fazla yanlış veya hatalı yönleri 
olabilir; bunu ancak zaman ve tatbikat göste
recektir. Bölgesel bir uygulamaya girişildiği za
man. kanunun bütün eksiklikleri, fazlalıkları 
^aulışları veya isabetli noktaları bütün açıklığı 
ile ortaya çıkacaktır. Açıklığı ile ortaya çıktık
tan sonradır ki, kanun gerekli değişikliklere 
tabiî ki uğrayacaktır. Çünkü, bu kadar önemli 
ve bu kadar çok maddeden müteşekkil bir ka
nunun bir kerede en mükemmel şekilde olma-
Tina imkân yoktur. Zaten Türkiye'nin şartları 
-1 erişecektir, değişen şartlara, göre gerekli de
ğişiklikler yapılacaktır. Ya bu normlar daha 
aşağıya indirilecektir veva daha yükseltilecek
tir. Bunu. ilerideki ekonomik ve sosyal şartlar 
tespit edecektir. Biz şuna inanıyoruz ki, Cumhu
riyet hükümetleri reform tasarılarını en iyi ni
yetlerle uygulayacaklardır. 

Bir diğer husus da sık sık dile getirildi. «Ta
sarıdaki normlara göi'e, artık Türkiye'de kuru 
arazide 4 bin dönüme kadar, sulu arazide 2 bin 
dönüme kadar örnek işletmelerle karşılaşaca
ğız.» denildi. 

Tasarının sonunda bütün Türkiye'yi kapsa
yan listeler verdiğimiz için bu yanlış yargıya 
varılıyor. Ben arz etmek isterim. Meselâ, Bitlis' 
in Adilcevaz ilçesinde biz suluda bin, kuruda 2 
bin dönüm tavanını getirmişiz. Bitlis'te, bütün 
vilâyette bin dönümün üstünde çiftlik yoktur. 
Demek ki, suluda 2 bine çıktık, kuruda 4 bine 
çıktık iddiasının müşahhas örneklere indiğimiz 
zaman gerçek olmadığı ortaya çıkacaktır. Bit-
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lis'in Ahlat ilçesinde kuruda 2 bin, suluda bin 
dönüm dedik. Bütün Bitlis ilinde bin d önümün 
üstünde işletme yoktur, elimizdeki rakamlara 
göre. Giresun'un Alucra ilçesinde suluda 100. 
kuruda 2 bin dönüm demişiz. Bütün Giresun il
çesinde bin dönümün üstünde 5 işletme var. 
Alucra, o ilçelerden bilidir. Demek ki, Alucra' 
da, ya bir tane çıkacak karşımıza bin dönümün 
üstünde, ya çıkmayacak. Demek ki. tenkidimi
zi '/anarken işi uygulamaya. müşahhas örnekle
re götürmemiz lâzım. Müşahhas örneklere gö
türdüğümüz zaman, tasarıda örnek isletmelerde 
tavan 2 bin dönüme. 4 bin dönüme çıktı, iddia
sının çok versiz olduğunu, bunun binde bir da
hi karşılaşılmayacak kadar az olaylar halinde 
kalacağını burada belirtmek isterim. Kaldı ki, 
zaten arazinin orada verimi düşük, vasfı düşük, 
onun için öyle olması gerekiyor. Bunu da böyle
ce belirttikten sonra, diğer bir hususa kısaca 
değinmek isterim. 

Biz tasarımızı bütün teknisyenlerle birlikte 
en iyi niyetlerle hazırladık.. Tabiî tasanyı her
kes tenkit edebilir. herhangi bir kimse bir nok
tasını yanlış bulabilir, bir diğer kimse beş nok
tasını yanlış bulabilir: ama eleştirilerimizi de şu 
noktaları im. şuraları hatalı seklinde yapmak 
gerekir. Bunun eok cüze] bir örneğini vermiş
tir Saym Suphi Karaman, kendisine teşekkür 
edemin. Burada bize insafsız davranan sadece 
C, Tî, P. olmustua', Dmer '-abusları adına ve C. 
G. P.. A. P. adına konuşan bütün senatörlere 
teşekkür ederim; olumlu ve olumsuz noktaları 

tirdilm Sadec-o C H P rl i l p-o"p riı;e D'Otirr kon ̂ i ler in e 
bi/'bir olumlu nokta bulamadı, kendi evlâdım 
inkâr etmiş oldu. Bu tasarı 1965 tasarısını bu 

hattâ ondan eok daha ileri git-
demek ki onların. C. H. 

benimsemiş ve hattâ 
mis d^nm-adm. Bu 
P. Van kaderiymiş. 

Bir sey daha sövlovevim. biz bu tasarımızı 
>-:da«tı diye tenkit ededurakm, dünvanm ba^ka 
ilkelerinde tasarımız gayet iyi karşılanmakta. 
Tekrar şunu belirtmek isterim; Avrupa İskân 
Fonundan tasarıyı uygularken, acaba kredi ala
bilir miyiz di"e bir ilk istimzaçta bulunduk. İs
timzaçta. bulunduğumuz zaman. Avrupa Konse
yi iskân fonu, 77 nci dönem Yönefim Kurulu 
toplantısı 3 Haziran ilâ 8 Haziran 1973 tarihleri 
arasında Roma'da olmuştur Oradaki delegemiz 
ve vine Avrupa Konseyi İskân Fonunun 49 ncu 
dönem Sevk ve İdare Komitesinin toplantısında 

Strazburg'daki Büyükelçi temsilcimiz 3 Hazi
ran, 8 Haziran 1973 tarihleri arasında Roma'da 
tasarımızın esaslarını ihtiva eden ingilizce, fran-
sızea metinleri sundukları zaman, orada konu
şan delegeler şöyle demişlerdir; «İlk defa ola
rak, demokratik düzenle idare edilen bir ülke
de bu kadar köklü ve etkin bir reform çabasiy
le karşı karşıya vız. Türkiye'nin bu iyi niyetini 
bütün gücümüzle desteklemek gerekir.» 

Konseyin yardım imkânı 40 ilâ 50 milyon do-
larmış. Türkiye proje getirirse bunu vermeye 
derhal hazırız; ama bu iyi niyete bu kadar yar
dım kâfi gelmez, başka imkânlar da arayalım.» 
demişlerdir. Biz kendimizi kötüleye duralım; 
ama. objektif kıstaslarla mesele değerlendirildi
ği zaman, gerçeği teslim etmekte gecikilmiyor. 

Zannediyorum ki, şimdiye kadar yapılan 
eleştirilere gerekli cevapları verdim. Ve tasarı 
hakkındaki oldukça insaf ölçüsünü aşan tenkit
lere de. tenkidi ımpanlarm kendi sözleriyle ce
vap verdiğimi zannediyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi 
arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırasına göre Sayın Dikec-
ligl] son sözü söyleyecekler buyurun. 

GEÇİCİ -KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Kars) — Komisyon adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 

ZİYA AYRTM (Kars) — Muhterem Başkan, sa
vın senatörler: 

Toprak ve Tarım Reformu Komisvonu Umu
nu Heyetinize niyabeten vazife görmektedir. Bu 
kanunun müstaceliyetine binaen ivedilik ve 
öncelik takriri verilirken, takririn aleyhinde ko
nuşan arkadaşımız, sanki bütün bu işleri Ko-
mif<--on Başkanı kendi başına yapmış g;bi bir 
ifade kullanmak suretiyle söze başladılar. 

Muhterem senatörler, bizim çalışmalarımız 
Senato İçtüzüğüne göredir. Ben yalnız İçtüzü
ğün 28 nci maddesini okumak suretiyle kendi
sine cevap vereceğim : 

«Madde 28 : Komisyonlar, acele işler hariç 
olmak üzere, kendilerine havale edilen işlerin 
görüşülmesine ancak 48 saat sonra başlarlar.» O 
halde. 48 saat sonra başlamamıza lüzum yoktu, 
çünkü acele idi ve Komisyonda almış olduğu
muz karar gereğince, derhal toplantı yaparak 
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tasarının görüşülmesine başlanıldı. Biz tasarıyı 
Meclisin getirdiği şekilde kabul etmeye de mec
bur değiliz. Ben şahsen olmadığını gibi, üyeler 
de bu mecburiyetin altında değildir. Bunun ka
bul edilip edilmemesi nihayet bir oylama neti
cesinde belli olacaktı ve bu husus da tamamiyle 
Komisyon üyelerinin reyleri ile tavazzuh etti. O 
bakımdan yapılacak hiçbir şey yoktu. 

Muhterem senatörler, uzun yıllardır bâzı si
yasî kuruluşlar tarafından bir slogan haline ge
tirilen ve kamuoyunu yerli yersiz işgal eden. 
hattâ bundan üç yıl evvel burada Tarım Bakan
lığı Bütçesi görüşülürken, bendeniz de Adalet 
Partisi sözcüsü bulunduğum zaman, C. II. P. 
sözcüsü arkadaşımın bu konuyu tekrar dile ge
tirmesi üzerine, o zamanki Tarım Bakanı İlha
nı i Ertem beye dönerek şöyle demiştim; (zabıt
larda mevcuttur.) «Allahaşkma şu tasarıyı ge
tirin de bir an evvel bundan kurtulalım.» Bu
gün şükrediyorum tasarı gelmiştir, bu defa da 
onlar direniyorlar; «Bu tasarı niçin geldi? Kö
tüdür...» falan diye... 

Muhterem arkadaşlarım, gelin samimî ola
lım. Biz hakikaten Türk köylüsünün, Türk çift
çisinin kalkınmasını istiyor muyuz? Bu toprak 
reformu konusuna gelmeden evvel elele vere
rek yapacağımız çok işler vardır. Bu işlerin en 
basitlerinden birkaç tanesini sayayım; hergim 
burada söylüyoruz, traktör 40 bin liraya malo-
lurken, 100 bin liraya satılıyor mu. hepimiz 
bunda -müttefik miyiz? Niçin yan yana gelip do 
bu konuyu köylünün lehine halledemiypruz? 
Yanaşmıyoruz, çünkü müsaadenizle hepimiz po
lemik peşindeyiz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana] 
— Boyuna söylüyoruz, yapın diyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Devamla) — Kredilerin dağılı
mındaki yersizlik vardır; ama bundan .10 sene 
evvel Türkiye'de kredilerin ziyafet masalarında 
tevzi edildiğini unuttuk mu? Bugün hiç. olmaz
sa açıktır, Türkiye'de kimin ne kredi aldığı bel
lidir beyler. Bunun münakaşasını niçin yapmı
yoruz, ihtisas komisyonları olarak niçin çalış
mıyoruz? Yalnız polemik olsun diye Türk köy
lüsünü uyutmaya, onu ille de bu fakir toprak
lara bağlayıp, «sen biraz daha uyu» demeye ar
tık imkân yoktur. 1050 yılından sonra altyapı 
hizmetlerinin körlere gitmesi sebebivle Türk 

köylüsü uyanmış, köyden şehire doğru bir akın 
başlamıştır. Bunun sebebi nedir ? 

Muhterem senatörler, plânlı bir devreye •gir
mişiz, 196.1 Anayasası plânlı 'bir dönem getir
miştir. Tabiatiyle en çok köylüyü ilgilendiren 
Köy 'İşleri Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı büt
çesidir. Bu bütçeleri her sene tevzi ederken, ne
den hunim üzerinde sıkı bir şekilde durup da 
bu tahsisatları artırmak suretiyle biran evvel 
bu köylülerin kalkınmasına doğru gitmiyoruz? 

Traktör fiyatlarını ucuzlatmak için ben bir 
mütalâada bulunacağım; beyler bu iş finans
man noksanlığından oluyor. Ziraî donatım bu
gün 100 milyon liranın üzerinde faiz ödemek
tedir, pek tabiî o faizi ödediği zaman, bunu da 
'köylünün sırtına yükleyecek. Biz elele vermek 
suretiyle bunları halletmeye muktedirdik; fa
kat yapamadık. 

Şimdi, karşımıza bugün hir tasarı gelmiştir. 
Bu tasarının mükemmel bir tasarı olduğunu id
dia etmeye imkân yok; fakat memleket ger
çeklerine, ilme uygun ve ciddî bir çalışmanın neti
cesidir. Bu çalışmalarda da polemikler olmuştur. 
Birinci Nihat Erim. Hükümetindeki ilk çalış
mada, bâzı ideolojik fikirler bu tasarının içeri
sine sokulmuştur. Bilâhara teknisyenler bu hu
susta sanki siyasî otoritelerin üstündeymiş gi
bi bir eda kullanarak bildiri yayınlamışlardır. 
Bu ideoloji değil de nedir arkadaşlar? Siyasî 
otoritenin üstüne çıkıyor. 'Halbuki, teknisyen
ler nihayet bir malûmatı .getirir, onu nazarı 
itibara alıp almamak yetkili Hükümetlerin elin
dedir. Buna kendimizi bir türlü alıştırmıyoruz, 
hâlâ onların müdafaasını yapmaya kalkıyoruz. 
Bunları bırakalım. 

Şimdi, Türkiye tarımına bir göz attığımız 
zaman, hakikaten perişan bir durumdadır. Ben 
tatbikattan gelen hir arkadaşınız olarak arz ede
yim ki, ziraat öyle ^bildiğiniz gibi kolay şey de
ğildir, köyde topraktan para kazanmak kolay 
şey değildir beyler. Ben şunu iddia ediyorum. 
Benim Kars'ın İğdır kazası, toprak verimi ba
kımından en iyi olan yerdir. Adana, Mersin, 
Ceyhan köylerini de diğer arkadaşlar bilirler; 
acaba bunlar içerisinde ziraî kazancı ile İstan
bul, Ankara İzmir'e gelip bir kat satmalau çift
çi var mıdır, kaç tanedir bunların sayısı? Ben 
bizini kazada yok diyorum. Öyle zannediyo
rum ki, vilayetlere mensup arkadaşlar da he-
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men 'hemen yok diyeceklerdir. Toprakla uğraş
mak eğer kolay olsa idi, işte şehirlerin etrafın
daki gecekondulara bu halk gelmezdi. Beyefen
diler, bugün Türk köylüsü kendi kendisine re
form yapıyor, işte size (gecekondular. Niçin 
geliyorlar bunlar 1 Gelir dağılımındaki adalet
sizlik,, halkın gözünün açılması, daiha fazla ka
zanç isteği bunları burala sürüklüyor. Bunlar 
reformun bir neticesidir. 

Sayın Bakanın Büyük Millet Meclisindeki 
konuşmalarını incelerken, Türkiye'de çeşitli 
ailelere, sülâlelere ve şahıslara ait 740 köy ol
duğunu gördüm. Ben merak ettim, acaba bu 
köylerdeki altyapı hizmetleri nasıl? Öyle tah
min ediyorum hemen hemen çoğunun ne suyu, 
ne elektriği, ne yolu vardır; ama ismi köydür. 
Bugün Güney Anadolu'nun durumunu görüyor
sunuz. Adam su peşinde, sarnıçla su gidecek de 
ondan faydalanacak... 50 senedir bunu ihmal et
mişiz. 

Şimdi bu tasarı, üzerinde ileri sürülen fikir
ler bir noktada çarpışmaktadır; «Toprakları 
parçalayalım.» Beyefendiler, dünyada birisi 
Amerika, diğeri Rusya olmak üzere iki blok 
vardır. Amerika'da 1957'de ziraatle iştigal eden 
nüfus oranı % 12 idi. Şimdiki bültenleri ka
rıştırıyorum '•% 4,6'ya düşmüş. Tabiî Amerika 
bunu uzun seneler sonra bu rakama düşürmüş. 
Eğer tarım kesiminde nüfus müreffeh olsa idi, 
zaten nüfusu orada bırakır, sanayie aktarmaz-
dı. Neden aktarıyor? Dağılımda muvazenesizlik 
olunca, hemen sanayie doğru kaydırıyor. 

Biz bugün bu kanunla epeyce mesafe kate-
deceğiz; fakat her şeyden evvel Türk köylüsü
ne bilgiyi götürmemiz lâzım. Bilgi yok, bilgi
sizlik içerisinde, gübreyi nasıl kullanacağını 
bilmiyor. Bugün Türkiye'de Tarım Bakanlığı 
muhtelif yerlerde arıcılık enstitüsü açmıştır, arıcı
lıktan anlayan eleman yok. Müesseseleri açmışsın 
teknik eleman, anlayan olmayınca neye yarar? 
Her şeyden evvel bir idarî reforma ihtiyaç var. 
4753 sayılı Kanun çıktığı zaman biz talebe idik. 
Bu kanunun müzakerelerini gittik dinledik. De
mokrat Partinin doğmasına da o zaman biraz 
güç kattı, o zaman biraz alevlendi bu toprak 
reformu. 4753 sayılı Kanun çıktığı zaman da 
tahdit konulmuştu. Sene kaç?... 1945. 30 - 40 bin 
dönümlük işletmeler kalmışsa, bunların hesabı
nı bizim mi vermemiz lâzım, yoksa C. H. P. nin 
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mî vermesi lâzım? Niçin parçalamadılar, fırsat 
gelmişti kanun çıkmıştı? Tabiî sonradan tek
rar tahdit koydular, işletme sınırlarını geniş
lettiler. 

Muhterem beyefendiler, makineli ziraat dev
rine igirmiş bulunuyoruz. Makineli zirâat dev
rine girdikten sonra, araziyi küçültmekle faz
la bir fayda sağlamamıza imkân yok. Bir yan
dan Ortak Pazara girip onlarla rekabet ede
ceğiz; ama toprağı işlerken buradan elde edi
lecek semereyi, eşit şekilde vatandaşlara dağı
talım. Bugün Rize vilâyetimiz halkında refah 
seviyesinde bir yükselme olmuştur neden? Gelir da
ğılımı artık yaygın hale gelmiştir. Bunu Türki
ye'de 'bu istikamete doğru gidip sağlayabiliyor 
muyuz ? 

Türkiye'de 4,5 milyon işletme var. Bu 4,5 
milyon işletmeden 1 milyon 300 bininin hiç 
toprağı yok. Şimdi bunlara toprak vereceğiz. 
Toprak rezervine baktığınız zaman, kâğıt üze
rinde 32 milyon dönüm gözüküyor. Şimdi ben 
sizlere soruyorum; Acaba şimdi Türkiye'de 
sahipli olmayan bir karış toprak var mıdır? 
Hepsi işgal edilmiştir. Bu verim bakımından 
mukayese etmek istiyorum. Anayasanın 37 nci 
maddesi verimlilıiği artırmayı öngörmektedir. 
Pek taibiî ki, bu verimliliği artırmak için gübre 
kullanacaksın, toprak tevzii yapacaksın, maki-
na vereceksin. Şimdi Türkiye'de 32 milyon gö
rünen bu toprak rezervi öyle zannediyorum ki, 
bulunmayacaktır. Zira zaten sahiplenmiştir. O 
halde verimin artması için, demin de arz etti
ğim bilgi unsurunun üzerinde durup, muhak
kak biran evvel İsrail'de okluğu gibi, kÖyleri-
mıizi gruplara ayırıp, teknisyenler vasıtasıyle 
bütün bilgileri, hizmetleri köye götürecek du
ruma gelmemiz lâzım. 

Bakıyorum, bütün ziraat mühendislerimizin, 
veterinerlerimizin, t ekniik elemanla nmızm 
% 90'ı ve işe yarar, Avrupa görmüş olanlan 
İstanbul, izmir, Ankara'da toplanmışlardır. Ge
lin de Anadolu'yu kalkmdırahm. Buna imkân 
yok. Toprak tevziiyle de bir şey olmaz. 

Ben tatbikatta bunları gördüm. Muş, pilot 
bölge olduğu zaman Sayın Izmen beni Muş'a 
gönderdi ve şartı da şu idi: «Gidin, ben sıizi is
tediğiniz zaman, istediğiniz yere alacağım» Ön
ce kaibul etmemiştim, 6 ay sonra bar daha ça
ğırdılar. Nihayet Muş'a, gittim. Öyle durumlar 
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var ki, insan bir Türk olarak söylemekten uta
nıyor. O zamanın 40 senelik Türkiye'sinde jan
darmadan başka devlet memuru gitmemiş köy
ler vardı beyefendiler. Kalkıp bunlardan ne is
teyebiliriz, buna ne hakîkimiz var? Önce her git
tiğimiz yere Atatürk ilkelerini götürmemiz lâ
zım. Buraya kürsüye çıkıp mütemadiyen Ata
türk'ten baılusediyo'ruz; fakat hizmete gelince 
yokuz, hepimiz İstanbul'u, İzmir'i istiyoruz. He
le bugün mezun olan gençlerimiz hiç gitmek 
istemiyorlar. Buna yetkili Devlet teşkilâtının 
artık çareler bulması gerekir. 

Toprak konusu çok eski bir konudur. Esa
sında 1 Mart 1922 tarihinde büyük Atatürk bu 
hususta baıkınız ne diyor; «Türkiye'nin asıl sa
hibi ve efendisi gerçek müstaihsil olan köylü
dür. Müstahsil olan Türk köylüsünün lâyık ol
duğu hayat seviyesine ulaşması için, toprak sa
hibi kılınması ve bu topraklardan en fazla ve
rimi alacak imkânlara ka\ıışturu!İm,ası lâzım
dır» İşte arkadaşlar size 1961 Anayasasının 37 
nci maddesi. Anayasayı yapan arkadaşlar da bu 
fikri Atatürk'ten almışlar. O zamandan bu za
mana kadar bir mesafe kaydetmemişiz. Bu ko
nuda maalesef hükümetler cesaret göstereme
mişler. Haddizatında zor bir konudur arkadaş
lar, reformları yapmak kolay iş değildir. İşte 
personel reformunu çıkardık, halini görüyo
ruz; ama bunu çıkarırken de kendi grubumuz
da olan direnişleri de biliyorum. Muhalefet zor
ladı, biz zorladık, çıkardık, fakat o zaman bi
zim Başkanımızın söylemiş olduğu sözlerin hep
si şimdi doğru çıkıyor. Fakat, çıkardık. Bu ka
nunda da ısrar edeceğiz, bugün bu kanun nok
sanlıkla rıyle beraber çıkacak, tatbikatta noksan 
olan taraflar zamanla değişikliğe tabi tutula
caktır. 

BAŞKAN — Efendim, gruplar 280 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 
üzerindeki müzakereler sona erinceye katlar 
oturuma devam edilmesi hususunda müşterek 
bir talkrir sundular. Tahmin ediyorum ki, ka
bul edilecektir. Bu takdirde de, bu gece bu işi 
bitirmek; tasarının müzakeresinin bitirilmesi 
zarureti hasıl olacak. Konuşmacılardan müm
kün olduğu kadar özet konuşmalarını rica ede
ceğim. 

Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 

AYRIM (Devamla) — Muhterem senatörler, 

1961 Anayasası gereğince plânlı bir devreye 
girdik. Buna göre, Birinci Beş Yıllık Plân dö
neminde tarım sektöründe kalkınma hızı 4,2, 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde de 4,1 olarak 
tespit edilmiştir; fakat bu Birinci Beş Yıllık 
Plânda 3,2, İkinci Beş Yıllık Plânda da 3,1 ola
rak gerçekleşti. Halbuki 1967 - 1970 yıllarımda 
bunun çok üstündeki gelişme hızları da gerçek
leşti. Bunun mânası şu idi; o senelerde yağ
murlar gayet iyi idi, bu yüzden hız arttı. De
mek ki, teknik olarak bunun üzerinde bir etki
miz olmuyor. O halde, Türk tarımı bugün tama
men tabiat şartlarına bağlı durumdadır, bunu 
biran evvel bu durumdan kurtarmamız gerekir. 

Şunu da söyleyeyim, eğer benim imkânını 
olsa Türkiye'nin üç - beş senelik bütün bütçesi
ni sulama hizmetlerine, tesislerine ayırırım. De
ğilse bunun başjka kurtuluş çaresi yok beyefen
diler. 

Yine Meclis zabıtlarını incelerken görüldüğü 
gibi, yine bâzı Cumhuriyet Halik Partili arka
daşlarım sulu arazi, kurak arazi meselesine de
ğiniyorlar ve işte toprak reformunu bozuyor, 
adam kendi arazisini sulars-a şöyle oluyor böy
le oluyor diyorlar. 

Şimdi, kura araziyle sulak araziyi mukaye
se ettiğimizde durum şöylece belirlenimektedir: 
Bir dekarlık kuru araziye buğday ektiğimiz za
man, nihayet iki veya üç işgünü gerekir; faika t 
bu araziye buğday yerine pancar, pamuk, çel
tik ektiğimizde istihdam edilecek işçi birden 
'0'a, 15'e çıkıyor. Şimdi bu vatandaş yatırımı 
yapmışsa, arazisini değerlendir misse niçin bu
na imkân tanımayalım, ille Devletin sırtından 
mı bu imkânları temin edelim1? Bu bakımdan, 
köylülerimizi sulama mevzuunda çok teşvik et-

emiz gerekmektedir. 

Şimdi, dedim ki, kalkınma hızı üçte iki ile 
'•çte bir arasında gerçekleşmiş; fakat hakika

ten çok az. Türkiye'deki nüfus artışı 2,7; hele 
kırsal bölge dediğimiz köylerde bu artış belki 
de 3'ü buluyor. Kalkınma hızından bu nüfus 
artışını çıkardığımız zaman, geriye hemen he
men kalkınma hızı diye bir şey kalmıyor; bin
de 4 ilâ 5 arasında bir şey kalıyor İd, bununla 
biz tarımımızı kalkındıranlayız. Onun için, sa
dece toprak vermekle de bunun gerçekleşmesi 
biraz zordur. Tanımla ilgili konular görüşülür-
ken bütçede buna ağırlıtk vermemiz lâzım, 
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kesimi için ayırmış olduğumuz yatırım miktarı 33 
milyar liradır. Bunun 16 milyarını özel sektör 
gerçekleştirecek;-Devlet hemen hemen hiç mesa
besinde kalıyor. Bu takımdan, köylüye eğer des
tek okmak istiyorsak, yeri geldiği zaman onun için 
gerekli miktarı ayırmamız lâzımdır. Hakikaten 
'köylümüz çek perişan durumdadır. Köyleri ge
zenler bilirler; ben 'bazen - af buyurunuz - çöplü
ğe atmış olduğum gıda maddelerine üzülüyorum; 
birçok köylümüz ıbunu bulamıyor. Bunun ıstıra
bını çekmek lâzım; bunu bir polemik maksıadryle 
söylemiyorum, 'tenim yakınlarım bulamıyor bu
nu, »belki başkaları söylemez. Trenlerle seyahat 
ederken görmüşünüzdür, Anadolu'da mütemadi
yen «ekmek» diye bağırmaktadırlar; ama gidin 
has-tan elerim ize günde tonlarca ekmek çöpe atıl
maktadır. Bunlara çare (bulamıyoruz. 

1950 yılından sonra altyapı hizmetleri köye gi
dince, hakikaten köyden şehirlere doğru bir kay
ma olmuş; ama fbu kayma şehirde yaşayanlara, 
şelrirlerin düzenini (bozduğu için biraz acayip ge
liyor. Biraz önce söylemiştim; Türk köylüsünün 
gözü açılmıştır demiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, Kar.? ilimizi alıyo
rum; bu sen eki seçimlere göre millet vekili sayı
mız da bir a-za'ldı. -Sebebi şu: 1969 yılında bizim 
'bölgemizde bir kıtlık clelu. Hakikaten o zamanın 
Hükümeti 'büyük bir 'gayret, gösterdi. Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduktan beri Kars vilâyetinde 
50 milyon lira kredi 'verilmişti köylülere; fakat 
o sene içerisinde 130 milyon lira kredi verildi. 
Bugün Urfa'da olmuştur bu sıkıntı; duru
mu bilmiyorum, fakat muhakkak ki, peri
şanlık içerisindeler. Ama o zaman Hü
kümet müdahale -etmemişti, Devlet Demir
yolları çok çalıştı ve sıkıntı atlatıldı. O 
zaman Karslııım elinden 450 000 baş sığır çıktı. 
Pek tabii ki yakacağı, geçimi ona bağlı. Onu da 
besleyemeyince ne yapsın, şehirlere akın etmeye 
başladı; bugün İzmir'de, İstanbul'da mahalleler 
kuruldu. Dikkat ediniz en çek hicret edenin Kaıs-
lı olduğunu görürsünüz. Biraz ela komşumuzla mü
cadelenin burada tesiri vardır, adamın gözü açıl
mış. Eskiden toprak dağıtımında memleket savun
masının önemi de nazarı itibara alınırdı; fakat 
bugün bu nokta biraz zayıflıyor. Çünkü, benim 
köylümün sesi Avustralya'dan geliyor, bugün mi
de savunması devri başlamıştır, ekonomik savun-
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ma devri başlamıştır. Onun için, amaçta ekono
mik yön ağır basacaktır, siyasal yön değil. Eko
nomik yön kuvveti emııedikten sonra siyasal yön 
değer kazanamaz. 

Şimdi deniyor ki, «Anayasanın göstermiş ol
duğu özgürlük hakları kullanılmıyor..» Hesap 
ettim, 740 köyden her birinde 200 seçmen olsa 
140 O00 seçmen eder; bu ela 7 tane müe t vekili 
seçmeye yarar, bilemediniz 10 tane milletvekili. . 
Yani Türkiye bu 10 kişiyle mi batacak?.. Bu, iş 
değil beyefendiler, bunları bırakalım. Hesap or
tada, 740 köy var, 140 000 seçmen eder. Eğer 
başka köy varsa söyleyiniz. Diğerleri zaten ser-

! bc-̂ t, müstakil köyler. 
Mesele, Anayasanın öngördüğü insanca yaşa

ma koşullarına köylüyü kavuşturma meselesidir. 
Köylüyü, demin bahsettiğim ekmek isteme duru
mundan, bizim çöpe attığımız gıda maddelerini 
bulamama durumundan kurtaralım. Eğer köylü
ler biz şehirliler gibi yiyip içseler, bir ay içinde 
iflâ.;; ederler beyefendiler. 

Muhterem senatörler, sözlerimi bağlamak üze
reyim. Ş im eli bu 280 sıra sayılı tasan, tarım ara
zisinin sahibi tarafından işletilmesini esas almış
tır. Muayyen normun üstündeki arazinin kamu
laştırılmasını şart koşuyor. Mevcut arazi, kamu
laştırma sırasında sulu aıazlde 15, kuru arazide 
16 bölgeye ayrılmıştır. Kamu! aştı ima, vergi be
deli üzerinden olacaktır. Kendisine arazi verilen
lerin kooperatife girmeleri şart koşulmuştur. Kü
çük ve dağınık arazilerin bütünleşmesi şartı ko
nulmuştur. Bir de, modern tavım işle'mel erine 
yer verilmiştir. Demin arkadaşlarım bahsettik
leri için ben bu konuya fazla dokunmavaeağım. 

Muhterem arkadaşlarım, kamulaştırma bedel
leri konusunda, işte 20 senede olmasın da 15 se
ne olsun diyoruz. Şimdi, 1 milyon lira serveti olan 
bir adamın »yılda 50 00O lira masrafı olur mu ol
maz mı? Olur. Şimdi bu adama, «Senede i ana 
50 000 lira vereceğim,» diyorsun. E, 20 üene son
ra milyonluk aelamın elinde para kalmayacak, if
lâs edecek, o da perişan duruma elilsecek. Onun 
için Saym Bakanın ifade ettikleri gib;, Iktrsaelı 

; Devlet Teşekküllerinden his.je senetleri 'verilmek 
I suretiyle onlara bir miktar gelir temin edelim, 
İ hiç olmazsa bunları da akıntıya sekin ayal im; bir 

taraftan vapaıken öbür taraftan vıkmavalim. Ta-
; sarı bu mevzuda ela iyi bir yol getirmiştir. 
j Bu tasarı hakkında çek konuşulabilir; fV-iat 
| inşallah tatbikatı iyi netice verir; bir milyonu aş-
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km topraksız çiftçi ailesinin, Anayasanın emret
tiği insanca yaşama seviyesine yükselmesine yar
dım eder ve krizleri de üzüntüden kurtarmış olur. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sen söz Sayın Dikeeligirin, bu
yurunuz efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Grup adı
na söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi oy
landı, son söz için Sayın Dilekeiligil'i davet ettim. 
Mamafih ma del erin müzakeresi sırasında görüşür
sünüz, fırlat bulursunuz efendim. 

Buyurunuz Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem. arkadaşlarım; 

Doğruyu söylemek benim Adet im d ir. Parlâ
mentoya girerken Kennedy'nin «Fazilet Mücade
lesi» ni okudum; her parlamenterin fazilet müca
delesi vermesi gerektiğine de kailiyim. 

Toprak ve tarım reformu müzakereleri vesile
siyle Sayın Bakan aikadasımızı da, Komisyon 
Başkanı arkadaşımızı da dinledim. Komisyon Baş
kanı arkadaşımız tam bizim gibi konuştu. Yalnız, 
kcl'hcz sistemi Mecliste konuşulmuş olduğu halde, 
bizim burada Demokratik Parti olarak konuşma
mış olduğumuz halde, oradr.ki konuşmalarını bu
rada tekrar ederek Sayın Bakanın bize cevap 
vermelerini doğrusu yadırgadım, kendilerinin ne
zaketlerine bunu sıiğdıramadım. Burası Cumhu
riyet Senatosudur, burada biz konuşmadık ki... 

BAŞKAN — Sayın Dikeeligil, sayın bakan
lar, kanun tasarıları üzerinde izahat verirlerken, 
sadece burada, sorulan hususlara değil, bu kanun 
üzerinde düşünülebilen, söylenikbilen, yazılabi
len her şeye cevap verirler. 

Buyurunuz efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 

Başkanım, konuşmadık ki cevap versin, konuşma
dan olmaz. Ben şahsen bu arkadaşımızın şahsına 
değil, Denizli'de İstiklâl Mücadelesi başladığı va
kit, Denizli Müftüsü ile sayın babasının öne çık
ması dol ayı siyi e sevgi duyarım. Lozan Muahede
sine karşı da konuşmasını tebrik ederim, evlâtları
nın da öyle olmasını arzu ederim. 

Biz diyoruz ki, Türkiye'nin şartlarını iyi bil
mek lâzım. Türkiye'nin şartları maalesef sosyo
loglar, iktisatçılar ve tarımcılar tarafından tam 

j mânası ile etüt edilmiş değildir. Bir ülkenin in
sanını da bileceksin. 

Yakın zamanda dilimize tercüme edilmiş iki 
cilt «İhtilâller Tarihi» ni okudum. «İhtilâller Ta
rihi» nde toprak reformları olmuş; fakat insan 
hazır değilse, bu tam mânası ile değeıiendirilmo-
mişse, (bu Rom a'da Spartaküs isyanından baş
lar.) hakikî bir netice vermemiştir. Ama insan 
hazırlanmışsa, toprak da ona göre ise bundan ha
kikî bir netice alınmıştır. Bizim Türkiyemizin 
maalesef her tarafı öyle değilidr. 

Ben Güneydoğu Anadolu'yu gezdim. Haııra-
rabi zamanında Mezopotamya ovası sulaıııyormuş. 
Bizim Hamit Sadi Selem Bey de, «O zaman ora
da hakikaten can biterdi.» diyordu; ama siz bu
rayı sulamam ıssınız, halkını hazııiamamışsınız, 
halk bunu değerlendirmiyor, geniş bir toprak ve 
tarım bilgisine sahip değil. Buna vereceksiniz, o 
da yarın ağanın eline teslim edecektir. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Mezepotam-
ya ile Hamurabi'nin ne alâkası var? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ne alâ
kası vardır, onu tarih 'kitaplarında okur, öğrenir
siniz. Oraya Yukarı Mezopotamya derler; yani 
Mardin, U7rfa havalesi ovalarına. 

Ben orada bir arkadaşa rasladım. Ben 6 bin 
dönümlük Köy Enstitüsünde Müdürlük yapmış, 
o toprağı işletmiş, örnek ziraat vermiş adamını 
ben, ki toprak 5 sene sürülmemişken. Onu iyi 
bilesin, çiftçi çocuğuyum ben. Diyarbakır hava
lisine gübreli, gübresiz ziraati göstermişizdir. Ar
kadaşlar soruyor 'da söylüyorum; hiç olmazsa bu
nu yapmışımdır. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) 
ni teknikten bahset. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL 
tekn ik t en b ahsed iv oram. 

Muhterem arkadaşlar, zannetmeyiniz ki, bütün 
'bu hazırlıkları yapmadan siz bunları yapabilecek
siniz. 13 neü asırda ihtilâl olmuş, hangi idare ya
pacak bunu? O zaman Cromvell çıkmış... Mebus
lar ve senatörlerin 'suiistimali ayyuka çıkmış, on
dan sonra tam mânasıyle keşmekeş bir idare ol
muş, ona el konmuş; fakat bu normal devlet ida
resi, âdil bir devlet idaresi, faziletli rejimler hâ
kim olduktan sonra ancak İngiltere ihtilâllerden 
kurtulabilmiştir, kendisini bulabilmiştir. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yanlış anlamış
sın, yanlış defterden almışsın. 

- O eski teknik, ye-

[ Devamla) — Yeni 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yanlış 
defter ise, o defterleri siz bir daha karıştırır, okur
sunuz. Sayın arkadaşımız 'bilir, Maliye Nazırlığına 
kadar yükselmiş Fransa'da tahsil görmüş Fou-
qu.et vardır. Bu Foquet hakikaten etrafı ille be
raber tanı mânasıyle bir soyguncudur ve hattâ 
devlet maliyesini kendi kendine kullanmış bir 
adamdır. Ben buradaki söylenenleri okumuyorum 
İşte Fransa'da ihtiâlin müsebbibi bu olmuş, Fran
sızlar ancak ihtilâl rejiminden, faziletli, hakikî 
demokrasiye kavuştuktan sonra meselelerini halle
debilmişlerdir. Ondan önce toprak dağıtmış; ama 
altından kalkamamıştır bu işin. 

Benim demek istediğim şu; bu kanunu çıka
racaksınız; ama Türkiyemizdeki gerçek ve teşhise 
muhtaç olan hastalık yaran - beııdegân devrini or
tadan kaldırıp, kanun hâkimiyetine müstenit fa
ziletli bir idareyi kurmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi arkadaşlarım bana hak verecekler. Bir 
gazetede çıkan yazıyı Sayın Bakanın dikkat na
zarlarına sunacağım. 

Sayın Bakan toprak reformundan bahsediyor; 
ama toprak reformu kuvvetliler arasında olmuş ve 
toprak 1969 senesinden itibaren kendi aralarında 
paylaşılmaya başlanmış. Siz Kumburgaz'dan, Si
livri'ye bağlı olan yerlerden, Güneydoğu Anado
lu'da Mardin'in 10 bin dönüm arazisi olan çift
çisine, (Siz orayı bilirsiniz.) 500 metrekare, 
1000 metre kare veriniz... 

MÜMİN KIELI (İzmir) — Eski teknik o, ye
ni teknikten bahset. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Müsa
ade buyur, dinle efendi, dinle. 

Sayın Başkan, ya dinletirsin, ya dinlemesini 
öğrenir. Şimdi yarana dokunacağım. 
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kat ne yapılıyor biliyor musunuz? Ben Sayın Ba
kanın şu Halk Gazetesinde çıkan yazıyı nazarı 
dikkatine arz ediyorum. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Silivri'ye 
bağlı olan Kumburgaz'da gençlere yazın spor sa
hası, tesisler kurulacak diye arazi alıyor; fakat 
gel gelelim aradan zaman geçiyor, «Efendim, bu
rada olmaz.» deniyor. Ondan sonra beyefendiler 
arasında şirket kuruluyor, (İşin garip tarafına 
bakınız) ve metre karesini 2 liradan burasını kim
ler alıyor biliyor urusunuz, kimler alıyor? Ta
kip ediniz bunu istirham ediyorum. Kim alı
yor? Vefa Poyraz Beyefendi, devrin Spor Bakanı 
İsmet Sezgin Beyefendi ve benzerleri... 

Bu gazeteyi okursunuz, tetkik edersiniz. Mah
kemeye verilmiştir. Mahkemesi de Çankırı'ya 
nakledilmiştir. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — İyi ama, 
mahkeme üzerinde ne konuşuyorsunuz? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Mah
keme üzerinde değil. İşte siz toprak... 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — «Mahkeme
ye verilmiş» diye kendiniz diyorsunuz, bunu nasıl 
söylersiniz, bunu söylemeye hakkınız var mı? 
Bekle mahkemenin neticesini ondan sonra söyle. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
mahkeme üzerinde değil,.. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Mahkeme
ye verilmiş. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Veril
memiş, toprak alınmış. 

BAŞKAN —• Sayın Dikeçligil hemen hemen 
vaktinizin yarısını sadet dışı konuşmakla geçir
diniz. Rica ederim mevzu üzerine dönünüz. Spor 
Bakanlığı üzerinde görüşülecek şeyleri... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
toprak reformundan bahsediyorum ve şimdi geli
yorum toprak reformu mevzuuna. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Biraz da 
m a h k em eden b ah s e t. 

HÜSNÜ DİKEÇLİCrİL (Devamla) — Top
rak reformuna geliyorum. Arkadaşlar, bu yarala
ra parmak basmatıkça ve bunları kapatmaya ça
lıştığımız müdetçe, Türkiye'de demokrasi yerleşe-
meyecektir. Bakanın falan yapacağı iş değildir 
bu. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Mahkemeye git
miş işte ne istiyorsunuz? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bâzı yerlere 100 
metrekare. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sahil
de diyorum, arazi diyorum, dinle biraz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, karşı
lıklı konuşmayınız. Siz cevap verdiğiniz için bu 
hale geliyor, cevap vermeyiniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Cevap 
verme meselesi değil efendim. 

BAŞKAN — Ben âzami gayret edeceğim; ama 
siz de dinlenecek tarzda görüşünüz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) —- Ş m d \ 
siz oradan 500 metre karelik araziyi veriniz, si
ze kendi arazisinden 2 bin dönümünü versin; fa-
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, sizi sadede da
vet ediyorum. Aksi halde çıkacak münakaşalar
dan ve arzu edilmeyen 'hususlardan zatıâlinizi so
rumlu tutmaya mecburum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sadede 
geliyorum. Sayın Başkan müdahale etmeye hak
ları var mı? 

BAŞKAN — Dönünüz, mevzu üzerine geliniz 
efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Geliyo
rum Sayın Başkan. 

Şimdi ileride toprak reformuna gideceksiniz. 
Zaten 'biz toprak reformu değil, tarım reformu ta
raftarıyız. Benden evvel konuşan 'arkadaşımız da 
gayet 'güzel izah ettiler; eğer siz Tunceli'nin ço
cuklarına arıcılığı öğretirseniz, ona iyi ekin yetiş
tirme 'bilgilerini verirseniz, iyi kazanç Sağlayacak 
ve şehire de gelmeyecektir. Güneydoğu Anadolu 
çocuğunu iyi 'hazırlarsanız, şöyle olacaktır; 10 ibin 
dönüm arazisi olan genç 'bana diyor ki, «Siz (be
nim toprağımı sulayınız 'ben 9 bin dönümünü 
Devlete teslim edeceğim, ıbin dönümünü 'ben ala
cağım.» Sulamamışsınız, iki sene 'kuraklık olmuş, 
mal perişan olmuş. Bu Amerika'da da var. Ba
kıyorsunuz ıburada, ne kadar kişiye toprak verilir 
diye kayale kapılıyoruz. Arkadaşıma sordum, 
540 Ibin aileye toprak reformu ile toprak dağıtı
lacak. Bu Türkiye'yi kurtaracak mı? Koca Ame
rika'da % 80 insan toprakla uğraşır, gerisi sanayi 
ile meşguldür. Biz (burada aldanıyoruz. Haddi 
zatında artan nüfusa iş 'bulmak için süratle sana
yie kaymamız lâzım. 

Sayın Bakan yine dedi ki, «Bize Avrupa 
Konseyi yardım edecek.» Eğer 'biz Avrupa Kon
seyinin yardımı ile bunu tatbik edeceksek, bu 
mümkün 'olmayacaktır. Ben kaydettim, iSayun 
Bakan, «Tasarıyı kabul ettiler» falan dediler, 
«Edebilecekler» dediler. Eğer onun yardıımı ile 
yapabilecek isek, bu ela 'mümkün olmayacak. 

Şimdi esas olan şu noktalardır. Tekrar edi
yorum, biz tarım reformuna taraftarız; top
rak reformu hareketlerine ıgirişilirken, iyi (bir 
sistem getirmediğiniz takdirde, (Bakan kendi
leri ifade ettiler.) hakikarten ahlâk ve fazilet 
rejimini kurmadığınız müddetçe, burada halk 
yine ezilecek, ınenfaatlenenler başkaları ola
caktır. Arkadaşlarımızın bunun önüne (benden 
evvel dikilmeleri lâzımdır. Ben diyorum ki, 
Türkiye'de yarın toprak reformunun yapılaca-
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ğı 'sahalar, ayni; zamanda sahil şeridi olan yer
ler, hükümetin1 üzerinde hassasiyetle durup, ele 
alacağı yerler olmalı idi. Bu topraklar Hazine
nindir, elinden kaçırmaması iktiza ederdi, ama 
bunun kuvvetli şahıslar metrekaresini iki lira
dan alırsa, elbetteki ilerideki tatbikattan ben 
çekineceğim. Böyle bir tatbikatın içerisine he
le Devlet idaresinde bulunanlar, bakanlık yap'-
mış olanlar girerse, vay Türkiye'nin haline. 
Bu çok acıklıdır. Beyefendiler, Fransa'da, ya
kında İngiltere'de iki ufacık hâdise oldu da, 
bakanlar gümbürdedi gitti. Türkiye'de neler 
oluyor da biz bunu koruyoruz, demokrasinin 
adına fazilet rejimi diyoruz, himayede bulunu
yoruz, maalesef her şeyin üzerine bir sünger 
çekmeye çalışıyoruz. Ondan sonra ela Türkiye 
ayakta dursun diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, konu üze
rinde efendim. Umumi ahlâk filân değil, bun
lar ayrı; Toprak Reformu kanun tasarısını gö
rüşüyoruz. 

HÜSNÜ DÎKjEÇLlGÎL (Devamla) — Ben 
Toprak Reformu kanunu tasarısı üzerinde di
yorum ki.. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Çılgın ıbir su gi
bisin. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, rica ediyorum, 
hatibi rahat .bırakınız konuşsun. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Böyle konuşma
sın bari. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Diyo
rum ki.... 

BAŞKAN — Dinlemek istemiyorsanız, dıı-
şarı gidebilirsiniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — İşte 
arkadaşlar, görüyorsunuz. 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Sudi 
Arabistan'a,. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL ('Devamla) — iSûdi 
Arabistan'a senin.. 

BAŞKAN —. ISayın Dikeçligil konu üzeri
ne dönünüz, rica ediyorum. Karşılıklı konuş
maya imkân yok. Kürsüden konuşur gti'bi konu
şunuz. 

HÜSNÜ DÜKEÇLlGİL (Devamla) — Sola 
kayan inısanları tenkit ediyorsunuz, siz solun 
soluna geçtiniz bir defa. İşte kanunlarınız mey
danda. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — .Sayın Bal
kan hu sözünü ger' alsın. 

BAŞKAN — Say:a Dikeçligil. meebunım 
sözünüzü kesmeye. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Devamla) — Bana 
cevap verenlere cevap veririm. D in? e rainiz ko
nuşurum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kimseyi it
ham edemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil konu üzerin
de konuşun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİE (Kayseri) — Arka
daşlarınız bu şekilde itham ederse hatip de 
onun altıaıda kalmaz. Ben konuya geliyorum. 

BAŞKAN — Siz hle konuya gelmediniz efen
dim. Başından şu dakikaya kadar, konuştuğu
nu şey demokrasi üzerine, fazilet üzerine, ama 
söz aldınız, tasarı üzerinde göı üşmek için. Ri
ca ederim yapmayınız bunu... 
, GÜRrDAN TİTREK (Çankırı) — Dcmogoji 

yapıyorsun. 
HÜSNÜ DÎKEÇEÎGİL (Devamla) — iade

de gelmeyince sözün adı demogoji olur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bunlar ka
nımda yok ki.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şim
di toprak reformu yapılmaya başlanırken, 
(Ben Sayın Bakana söylüyorum) hassasiyetle 
ıbu kıymetli arazilerin üzerinde durulması lâ
zımdır. Yine iş başında olan iiisanlarm bu gi
bi şeylerde hassam olması iktiza eder diyo-
runı. Varın farzedelim ki. toprak reformu ya
pılacak. Filân yerde arazi alıpdaı ben huraya 
şöyle iştirak edeceğim diyenler çıkmayacak 
mil O da çıkabilir. Demek ki ben buna bir ışık 
tutuyor, aydınlık getiriyorum ve Hükümete bun
da hassas olun diyorum. Tarım reformu taraf
tarıyız diyoruz. Türkiye'de kuraklık bölgele
ri var, yarın halk buna hazırlanmadıktan son
ra, halka verilecek.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bunların 
alâkası yok.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla; — Nasıl 
yok 'beyefendi, kooperatiflerde yok ınu? Var. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. kürsüden ko
nuşur gibi konuşunuz rica ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — B u şir
retle halkın ziıaî bilgisi artırılmadan, gelişti
rilmeden, bu gibi yollara tevessül edilmeden Sa-
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| yın Komisyon Başkanının da söylediği gibi ziraat-
çlyi halkım ayağına gönderip 'de kalkındırma
dan, teknik bilgilerle donatmadan, muhitin 
şartlarına göre halkı hazırlamadan siz toprak 
reformu tatbik edeceksiniz, halkı kalkındıra
caksınız. Yanıı halk da toprağı bırakacak iki 
sene kuraklık olduğu takdirde, alın deyip çe
kilip gidecek. Bunun sonunda bu olacaktır. 

Umumiyet itibariyle dikkat edilecek nokta, 
bizim kanaatimizce, yapılacak iş tarım refor
mu; yani halkı tanın bakımından kalkındır-
makbr. Bu yapılmadıktan sonra toprak tev
ziatı, ve saire yapmanız ortada kalacaktır. 
ISonra taksitle halkın parasını ödeyeceksin onu 
da değeılendlremeyeeek, yine aşağıdaki ezilen 
öbürleri olacak. 

Fikirler müşterek olabilir, hürmet görmesi 
iktiza eder. Ben başka konuşurum, arkadaşını 
'başka.. Müşterek olarak kanunu getiraıişsinılz, 
müştereken çıkarrrsınuz hayırlı olsun, diyece
ğimiz yok. Biz sizin fikrinizi sabırla dinleriz, 
yine <ona hürmet edeniz. Buna mukabil 'Diz de 
.bâzı tiklilerimizi ortaya attığımız vakit, hak
sızlığa itiraz eden arkadaşlarımizın, haksızlık
lar karşısında bilhassa bizden çok isyankâr oi-
mcları İktiza eder. Biz burada, mevzuun bunun
la bağlı olarak üzerinde duruyoruz; yani top
rak reformu tatbik edecek olanlar, (Zaten biz 
tarım reformu taraftarıyız.) hunim üzerinde 
ha 5i.-.: asiye ti e dursun, eğilsin ve /baştaki insanla
rın hatalarına, yolsuzluklarına fırsat vermesin 
diyoruz.. 

Saygdarımla. 
BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üze

rindeki görüşmeler bitti, 'Maddelere geçilme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Maddelere 
geç ilme ;,lıii kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

Toprak ve tarım reformu kanunu tasansı 

Bilinci bölüm 

Tanım, amaç ve kavramlar 

Tanımı : 

Madde 1. — Bu kanun açısından toprak ve 
tarım reformu, toprak mülkiyet dağılımı'nın, 
tasarruf ve işletme şeklinin ve işletmelerle il
gili yapının verimlilik ve sosyal adalet ilkele
rine uygun olarak düzenlenmelidir. 

466 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var-
<b<:. Bu itibarla mıadde üzerinde müzakere açı
yorum. Söz isteyen sayın üye?.. Buyurun Sa
yın Tanyeri. 

ıSÂLlH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Yllardaıı 'beri üzerinde çok tartışma yapıl
mış ulan ıbOr konu, Toprak ve Tarım Reformu 
kanunu tasarısı şeklinde Senatoya gelmiş ve 
onun maddelerine geçilerek müzakeresine baş
lamış bulunuyoruz. 

Konunun önemi büyük bir kitleyi ve menr-
leketin ekonomik, sosyal ve siyasal hayatını 
yakından ilgilendirdiği için çok büyüktür. Gru
bumuz adına konuşan sözcümüz, tasarının C. II. 
P. Grubu tarafından neden benimsenmediğ! ini ve
ciz bir şekilde ayrıntıları ile ve özet olarak ifa
de etmiş bulunmaktadır. Bu ifadelere dikkat 
edilirse, bunlardan bir tanesi tasarının genel 
gerekçesinde mevcut olmakla 'beraber, metinde 
toprak reformunun siyasal almacının ihmal edil
miş görün m esidir. Sözcümüz de buna temas 
etmiş idi. 'Sayın Bakan sözcümüze cevap ve-
ıiiken bâzı rjoktaüara temas etti. Bu itıübarla 
kendilerine 'görüşlerimizi 'bir kere daha ifade 
etmeyi lüzumlu görerek söz almış 'bulunuyorum. 

Sayın Bakan burada savunduğu ve mükem
mel olduğu görüşünü belirttiği tasarıyı, bundan 
kısa bir süre önce reform niteliğini kaybetti
ğinden dolayı «İstifası cebinde gezdiğini» söy
leyerek ve bunu basına intikal ettirerek tenkit 
etmişlerdir. Şimdi 'burada methetmiş olmaları
nı görmek bizi biraz hayrete düşürmüştür. 

Sayın Bakanın kendi görüşüne göre de yoz
laşmış tasarıyı, 1960'm şartlan içinde hazır
lanmış Şahin tasarısı ile mukayeseden ziyade, 
kendi £ .'kirleri arasında mukayese yapması ve 
hangisinin doğru olduğunu beyan etmesi daha 
isabetli olurdu. 196'5'de toprak reformu konu
su ortaya atıldıığı zaman kıyameti koparanla
rın, bugün bu zarureti görerek müdafaasını 
yapmaları, hattâ getirdikleri tasarının tartış
malara sebebiyet veren Turhan Şahin tasarı
sından daha ileri olduğunu söylemekle iftihar 
etmeleri, tabiatiyle memnuniyet verici bir olay
dır. Biz hu kürsülerde, «Kimin toprağını ki
me veriyorsunuz, mirası mı kaldıracaksınız ? 
Tapuyu döldlrmeyeeeğim.» diyenleri çok din
lemiş bulunuyoruz. Bu sözleri söyleyenlerin 

bugün bu şekilde konuşmalarını, Cumhuriyet 
Halk Paıti'sirı'n toprak reformuna sahip çık
masının ve onu bıkmadan, usanmadan, savun
malarının bir sonucu olarak mütalâa ediyo
ruz. 

Sayın Bakan daha iki saat evvel burada 
yaptığı konuşmada, örnek işletmelerin kabu
lü ile rezervin azaldığım söylediği halde, şim
di bunu unutur görünerek tasarıyı methet
mektedir. Bu tasarının aslında iyi niyetlerle 
hazırlandığına biz de kaini bulunuyoruz. Eğer 
tacan, /teknisyenler tasarısı olarak sevk edilmiş 
ve öyle geçmiş olsaydı, gönülden rey verecek
tik. Fakat, öözcümüzün ifade ettiği sebeplerle 
bu tasarıya müspet oy kullana'may a cağımızı arz 
etmeyi bir kere daha görev sayıyorum. 

Teşekkür ederim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu konuş

manın maddeyle ne alâkası, var?. 
NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — İftira

larla alâkası var, isnatlarla alâkası var. 

BAŞKAN — Efendim, dışarıda görüşmek 
ihtiyacı olan arkadaşlar için salon müsait. 

NEJAT SARLICALI (Bailıkesi.-) — Hattâ 
soru sormak isteyen!:er için de.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özdenj 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 'Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarılm; 
iSeneler önce burada 'bir münasebetle Top

rak Kanunu mevznjbahsolduğu zaman ben, 
Toprak Kanunu kâfi değildir, aynı zamanda 
toprak reformuyle beraber, tarım reformu da 
lâzımdır demiştim ve bu zabıtlara geçmiştir. 
Benim o zaman saflarında bulunduğum parti
nin mensupları olan kıymetli arkadaşlarım be
ni i oradan protestolarla karşıladılar. Halbuki 
ben bu işte haklıydın. Çünkü, mücerret top
rak reformu yapmak, bu memleket için kâfi de
ğildir, tarım reformu zaruıidir. Bunun ikisi
nin birlikte memzucen tatbikat görmesi mem
leketin yararına olacaktır. Şimdi Toprak ve 
Tarım Reformu kanunu tasarısı Yüksek Sena
toya gelmiştir ve bâzı ufak tefek belki tatbi
kat hataları olabilir ve olacaktir. Bunları da 
ileride meclisler düzeltebilir; fakat memleke
tin ihtiyaç!arma tanı mânasiyie uygun bir ta
sa raim geldiği kanaatini taşıyorum. 

Şimdi, esas itibariyle 1 ııci madde amaçtan 
bahsediyor ve meseleyi ortaya koyuyor. 
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Kıymetli (arkadaşlarım, bu toprak ve tarım 
reformu mevzubahsolduğu zaman, tümü üze
rinde görüşen pek kıymetli ve sevgili ibir arka
daşım, mülkiyet İnaklarının, bunun mukaddesi-
yetinıin çok şeride kaldığını ifade buyurdular. 
Ben bu fikre katılamayacağım. Çünkü, Anayasa
nın 16 neı maddesi konut dokunulmazlığından 
bahsediyor. Bu bir mülkiyet hakkıdır. Yine 
Anayasamızın bugün tatbik gören 36 neı mad
desi '«Herkes mülkiyet ve miras haklarıma, sa
hiptir» diyor. Demek ki, Türkiye'de mülkiyet 
hakları, mukaddes haklar mey anında mevcut
tur, tatbikat görmektedir ve bu hakkın hiçbir 
suretle ortadan kalktığı asla iddia edilemez. 
Ancak, bu ihaklar kamu yararı amacıyle kanun
la sınırlandırılabilir. Nitekim hürriyetler de 
böyledir, hürriyetler mutlak değildir. Hürriyet
ler, diğer şahsın hürriyetiyle mukayyettir 
ve kamu yararına bu hürriyetlerin de takyidi 
daima mümkündür. Bu bakımdan kıymetli kar
deşimin, «mülkiyet hakkı geride kalmıştır, onun 
kutsiyeti artık mevzubahis değildir, kamu ya
ranma mülkiyet mevzubahistir.» demesini ben 
biraz yadırgıyorum. 

Arkadaşlarım, bu 1 nci madde, bu kanun 
açısından toprak ve tarım reformu, toprak mül
kiyeti dağılımının tasarruf ve işletme şeklinin 
ve işletmelerle ilgili yapının, verimlilik ve sos
yal adalet ilkesine uygun olarak düzenlenmesi
dir. 

Kıymetli arkadaşlarım, hasbel vazife Doğu
da bulunduğum zaman, tarım ve toprak mesele
sinin ne kadar önemli olduğunu görmüşümdür. 
Bir ailenin bir ilçede 200 pare köyünün oldu
ğunu müşahade etmişimdir ve ellerindeki ta
pularının mahkemelere ibrazı sırasında, - Dos
yalarda mevcuttur - Silvan'da «Zugur zengilo 
malıâbadı girgilo» diye koca bir ülkeyi içine 
alan tapular mevcuttur. Bu şekilde bir toprak 
dağılımına hiç şüphesiz ki, imkân yoktur. Bu
nun iortadan kalkması ve Anayasada öngörülen 
sosyal adaletin behemahal tatbiki icaıbediyordu. 
İşte, bu madde bu fikirlerle getirilmiş, tanzim 
edilmiştir. Tam mânasıyle bizim arzularımıza ve 
cemiyetimize uygundur. Büyük bir ihtiyaca te
kabül etmektedir ve toprak reformunu sadece 
kanunlarla .getirmek kâfi değildir, tatbik gör
mesi lâzımdır. Ben biraz burada şüpheliyim. 

Orada müşahade etmişimdir, topraklar bir 
tarihte, - o tarih 1932 seneleridir - Hükümet, 

ağaların .elindeki toprakların bir kısmını köylü
ye tevzi etmiştir. Köylü toprağı aldıktan sonra, 
ağa ile alâkasını kesmiştir; ama Devlet, idare 
ona toprağını işletecek araç, kredi ve saire ver
memiştir. Bu suretle köylü çıplak halde kalmış
tır. Çıplak halde kalan ve yalnız toprak verilen 
bir köylünün, toprakla meseleyi halletmesine 
imkân yoktur. Bu reform olmaz arkadaşlar. Be
hemahal arkasından tarım reformu gelmelidir, 
yani köylüye verdiğiniz toprağın yanında aynı 
zamanda, araç vereceksiniz, kredi tanıyacaksı
nız, tohumluk vereceksiniz ve aynı zamanda 
piyasa temin edeceksiniz. Başka türlü toprak 
reformunu hiçbir surette tahakkuk ettiremez
siniz. Bu bakımdan tatbikatın böylece olmasını 
temenni etmek durumundayım. 

Sosyal adalete uygun olarak getirtilen ve 
bu maddede yer alan fikirleri saygı ile karşılı
yorum. 

Beni dinlediniz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaıkboğlu 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Büyük bir mücadelenin, 12 senelik bir müna

kaşanın mahsulü olarak önümüzdeki bulunan 
tasarıyı müzakere etmekteyiz. Bu toprak refor
munun babası veya tâbir caizse anası Halk Par
tisidir. Ortanın solu fikrine göre 1961 den bu 
yana işlenmiş bir fikrin neticesidir. Bu tasan 
sola meyillidir, ortadadır veya biraz sağ koku
su .gelmektedir münakaşası yapılabilir. Nite
kim yapılıyor, görüyorum; Halk Partililer, 
«bizim istediğimiz mânada bir reform değildir» 
iddiasını sürdürmekte ,A. P. ise, şu tıasanyı 
memleketin menfaatine görerek ortağı olan 
Güven Partisi ile birlikte müdafaa etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, her iki fikrin de ken
dine (göre tutar tarafı, müdafaa edilir tarafı 
olabilir; fakat benim şahsî düşünceme göre böy
le bir kanuna hiç lüzum yoktur ve bunun esa
sen memleekte fayda getireceğine kani değilim. 
Ama şunu ifade edeyim ki, Halk Partisini teb
rik etmek lâzım, adamlar bir toprak reformu de
diler ve neticede de küçücük kadroları ile kos
koca bir kadroyu, hattâ kadroları dize getirme
sini bildiler ve bu tasan çıktı, huzurumuza 
geldi. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, 1 nci madde 
üzerinde değil miydi sözümüz ? 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Dikeçligil çoktan gitti, ben Kalpaklı oğlu'yum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, özür dile
rim isminizi yanlış hatırladım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Evet Sayın Başkan, 12 senedir 'arkadaşız. 

BAŞKAN — Evet 1 nci madde üzerinde gö
rüşüyoruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Evet 1 nci madde. 

Sayın Başkan, bu 'girizgâhı inicin yapıyorum 
biliyor musunuz? Verimlilik ve sosyal adalet 
ilkelerini izaha çalışıyorum, müsaade ederseniz; 
yani bu verimliliği getirecek ani ve sosyal ada
leti Türkiye'de temin edecek mi, o hususa geli
yorum. Dikkat ederseniz cümlelerimin de hepsi 
oraya müteveccihtir Sayın Başkan. Müsaade 
ederseniz zaten keseceğiniz zaman keserim, faz
la konuşmak için de ısrar etmiyorum. 'Saatiniz 
ne ise, o kadar hakkımı kullanıp ineceğim. Kal
dı ki, biliyorsunuz sık sık kürsüye çıkan bir ha
tip de değilim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun başı 
Halk Partisinin ve onun gibi düşünenlerin fi
kirlerine göre .toprak reformu idi; yani top
rağı sadece dağıtmak: A. P. ve ortağı Güven 
Partisi, hattâ A. P. Güven Partisi o kadar şey 
etmedi, hiç olmazsa bunun yanına bir tarımı da 
ekleyelim, dediler. Bu kadarcık bir katkıları 
bulundu. Çünkü toprak reformu benim de an
layışıma göre ,toprağı dağıtmaktı. Bu bir şey 
ifade etmeyecekti. Eh toprağı dağıtalım, bir de 
tarım, reformu diyelim ytoprak ve tarım refor
mu olsun. Toprağın ıslahı ve verimliliğini de 
böylece temin e matuf bir davranışın içine gi
rilmiş olur diye düşündüler. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir mülkiyet 
zorlaması ile bunu buraya getirmeye hiç lü
zum yoktu. Zaten görüyorsunuz yağmurun yağ
madığı zaman toprağın ne kadar kıymetsiz ol
duğu, her şeye rağmen onun sahibini ve ekeni 
aç bıraktığı şahidolduğumuz sık hâdiselerden 
biridir. Nitekim, büyük Tanrı bu sene onun 
büyük bir misalini de bize ibret olarak verdi. 
Diyarbakır, Mardin, Urfa, Antep gibi daima bu 
kanunun çıkışma sebebolan, üç dört tane vilâ
yet, Türkiye sanki bundan ibaretmiş gibi, mü
temadiyen bu vilâyetlerin üstünde duruldu. 

Gördünüz ki, bir yağmursuzluk onun sahibini, 
ekeni de aç bıraktı ve şu anda affedersiniz hay
vanları ile beraber Toroslara' doğru göç etmek
tedirler. Kendi karınlarını veya hayvanlarının 
karınlarını nasıl doyuracaklarının ve bahara çı
karacaklarının endişesi içindeler ve Devlete 
ellerini uzatmış vaziyetteler. 

Görüyorsunuz ki, söylenildiği kadar solcu
ların ağızlarında pelesenk yaptıkları ve slogan 
haline getirdikleri kadar toprak ve onu işle
yenin zenginliği, varidatı, ağalığı falan yoktur. 
Bu insanların içerisinde ben vazife gören ve on
ların meşakkatlerini bizzat mahallinde müşah
has bir şekilde yaşayan bir insanım. Allah yağ
murunu zamanında verirse üç beş kuruş kaza
nır. Yağmadığı zaman bir senenin zararını dört 
senede telâfi edemez, perişandır. Zaten göçebe 
halindedir. Ağa dediğiniz o insanların Ankara'
da bir tek mağazası veya İstanbul'da bir tek 
apartmanı olsa yeter. Onunla o araziyi değişme
ye çoktan hazır. Kaldı ki zaten bu toprak mev
zuu, daima birini diğerinin canına .düşman eden 
ve çiftçi ile ağanın arasını öteden beri müna
kaşa haline getiren büyük bir dert mevzuu ola
rak devam eder gider. 

Ne olacaktı? Olacağı şu idi; muhterem ar
kadaşlar, bu insanlar zaten arazilerini çoktan 
vermeye hazırlar. İstimlâke gitmeden toprağı al
mak, toprak sahibi olmak isteyenleri borçlu ya
par. Ziraat Bankasına bu maksatla bir kredi te
min edilirdi. Pazarlıkla gidilir, Ziraat Bankası 
o araziyi ağadan rızası ile alır. Birinci derecede 
kendi adına ipotek eder, hakikaten çiftçi olmak 
isteyen insana da onu verir. On. senede, yirmi se
nede düşük bir faizle ödetmek üzere, o arazi 
ağanın elinden alınır, çiftçimin, köylünün eline 
tevzi edilirdi. Bu çoktan halledilecek kolay bir 
işti; fakat ne çare bu yola gidildi. Uzun zaman 
zarfında istimlâk edilen bunların bedeli taksit 
taksit ödenecek ve Devlet adına istimlâk edil
meyen, (Dikkat buyurunuz buraya.) hukuku 
umumiye namına, büyük bir millî menfaat na
mına istimlâk edilmeyen; Ahmet'in, Mehmet'in 
namına istimlâk edilen bir toprağın mülkiyet 
hakkını zedelemedi diye iddia etmek de kolay 
değildir. Evet Anayasamızda, kanunlarımızda 
var; ama o istimlâkler başka bir mâna ifade 
eder. Sen vatandaşın malını, mülkiyet hakkını 
müdahale şeklinde gelip istimlâk edeceksin, Ah-
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met'e, Mehmet'e de terzi edeceksin ve bunu da 
ıpeşinen değil, taksit 'taksit ödeyeceksin. Hangi
niz gönül rızasıyl inalınızı, mülkünüzü, mağaza
nızı, apartmanınızı, fabrikanızı istimlâk şeklin
de böyle Ahmet'e, Mehmet'e vermeye razısınız? 
Burada hukuk rencide olmuyormuş. Olur muh
terem arkadaşlarım. Millî menfaat uğruna bir 
istimlâk yapılmıyor ki, askerî bir maksat için 
istimlâk yapılmıyor. Ahmet'ten alıyorsunuz, 
Mehmet'e veriyorsunuz, Devlet olarak araya 
giriyorsunuz; «30 senede ödeyeceğim»1 diyorsu
nuz ve istimlâk bedelini de taksit taksit ödü
yorsunuz. «Mülkiyete de müdahale değil» di
yorsunuz. Hanginiz malınızı, mağazanızı veya 
•apartmanınızı taksit taksit vermeye hazırsınız. 
razısınız? Bu mülkiyete dokunma değil midir? 
Dokunmaktır muhterem arkadaşlarım. 

Benim korkum şu : Her ne kadar tasa?'!, ve
rimlilik: esasını da nazarı itibara almak sure
tiyle 'bâzı iyi işletmelerin taksime tabi tutulma
ması ve}ra oradaki taksime tabi tutulacak kıs
mın miktarının artırılması gi'bi bir menfez tanı
mış, 'bir esneklik göstermişse de bu arazinin kü
çülmesi suretiyle Türkiye'de ziraî mahsulün 
azalması teh'ikesi varittir. Zaten bütün dünya
da olduğu gijbi, Türkiye'de açlığa her zaman 
gidebilir bir durumdadır. Araziye iyi !bf(kılma
dığı, /erbabının eline verilmediği, ziraî mücade
le, fennî mücadele, iyi tohum, gübreleme mev
zuu, sulama mevzuu 'bugünkü fenne ve ilme uy-
;gun suretle ziraate ve toprağa tatbik edilmedi
ği müddetçe, Türkiye'de verimlilik daima düşe
cektir. Bütün çabalara rağmen görüyorsunuz, 
resmî istatistikler de bunu ifade etmektedir; 
Sanayide, şu hizmette, bu hizmette büyük artış
lar görüldüğü halde, ziraatte bu ölçüde bir ge
lişme, bir artış yoktur. Esasen dünyanın hiçbir 
yerinde de yoktur. O halde ziraat bir mânasıy-
le, bu mânada biraz da nankördür. 

Hal böyle, olunca, ziraatten anlamayan, zi
raî imkânı olmayan, tecrübeden mahrum bir 
köylünün eline muayyen bir araziyi vermekle 
siz o köylüye iyilik mi yapacaksınız? O köylü
nün ikarnı mı doyacak? Ona aletini, edevatını 
verebilecek misiniz? Ona. o kıyasatı, o tecrübe
yi verebilecek misiniz? Xe kadar da verebile
ceksiniz? Ama elinden aklığınız insan ondan 
çok daha tecrübeli, kerki çok daha iyi toprağı 
islemesini bilen ve dolavısıvle memlekete istih

sal bakımından büyük hizmeti dokunan kişi 
idi. 

Muhterem arkadaşlar, Ege'yi geziniz, Çuku
rova'yı, geziniz, Şarkı geziniz, göreceksiniz; en 
iyi pamuk tarlaları, en iyi susam mahsulleri, 
c-n iyi buğday tarlaları az çok varlıklı, büyük 
arazi sahiplerinin elindeki arazilerdir. O halde, 
'bu mânâda hu insanlar memlekete en büyük 
hizmeti yapmaktadırlar. Fukara çiftçi, imkânı 
olmayan çiftçi, imkân veremeyeceğiniz çiftçi 
Çukurova'da dönümünden 50 'kilo pamuk ala
mazken, zengin bir Çukurova veya. Ege çiftçisi 
300 kiloya., 400 kiloya kadar dönümünden pa
muk çıkarır. Bu kendisinin istifade ettiği ka
dar, memleketin de istifadesinedir Bir kısan iş
çinin elinde mamul .mahsul haline gelir, bir kıs
mı m enik kat dışına satılır, döviz getirir. Bu 
zengini kayırına değildir. Siz onun kazancından 
muayyen ölçüde vergi alırsınız. Vergi kaçakçı
lığı yapıyorsa, onu da elinden alırsınız. Kanun 
yollarından onun kazancına Devlet olarak işti
rakçi olursunuz; ama onun memlekete temin et
miş okluğu büyük istifadeyi arazisini elinden 
alarak, küçük çiftçilere dağıtmak suretiyle mil
lî istihsalin gerilemesine sebep olursunuz. Be
nim korkum bu. Hukukî hatanın yanında, bir 
de memleketin açlığa yckluğa sürüklenmesi gi
'bi büyük bir tehlike getirebilecek bir tasarı
dır. 

Muhterem arkada'şbır, çok söylendi, çok 
söyleniyor, çok da söylenecek. Büyük bir mese
le getirmektedir, içtimaî bir ailesele, iktisadî bir 
mes:le getirmektedir bu tasarı. Bana öyle geli
yor 'ki, hiçibir hükümet bu tasarının kanun ol
ması halinde, bunun tatbikatına geçemeyecek
tir muhterem arkadaşlarım. Buna gücü yetme
yecektir. Xeden yetmeyecektir? Kadastrosu ya
pamamış bir momkketiıı, verimliliği yegân ye
gân tespit edilmemiş bir toprağın neresinden tu
tup, neresini kime, ne suretle, nasıl taksim ede
ceksiniz? Bunun parasını nereden, nasıl bula
caksınız? Verdiğiniz fukara çiftçinin eline han
gi işletme sermayesini vereceksiniz, hangi tec
rübe sahibi yapacaksınız? 'Sulamaya vereceği
niz, gübrelemeye vereceğiniz paraları istimlâk
lere vereceksiniz. Yine kuru toprak, bağrı kuru 
toprak, verimsiz toprak, susuz toprak, fennî 
rübreden mahrum toprak, ilaçlanmamış toprak, 
fennî surette yetiştirilmiş ilaçlanmamış tohum
dan mahrum toprak yoksul, fakir, bikes ciftçi-
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ııin eline verilecek bir dönüm, üç dönüm, beş 
dönüm... Bununla o çiftçi karnını doyuracak, 
Devlete de vergi ödeyecek, yoksuluktan kur
tulacak, ssoyal adalet de böylece 'kendisini bu
lacak. Çok özür dilerim, bu Nasrettin Hoca
nın 'hikâyelerine benziyor. İnşallah ben aklanı
yorum, yanlış bir düşünce içindeyim. Sizler 
ve bu kanukiıa müspet rey verenler doğru yol
dadır. Ben bunu isterim, canı gönülden iste
rim ki, ben aldanmış olayım, siz aklanmamış 
olasınız. Çünkü, görüyorum iki ekseriyet bu 
kanunun lehinde. Şu tazyikle, bu taleple, bu 
istekle, isteyerek, istc.miyerek ne olursa olsun 
önümüze çıktı. Görüyorum ki bu kanulnl aşmak 
üzere. Ne söylesek yine bu hedefini bulacak, 
kanuıi'laşaoak. 

Muhterem arkadaşlarım, artık asırlardan 
beri .bağrı yanmış bu milletin, toprağın içinde 
uğraşan bu milletin, sıcağın karşısında yanan 
bu milletin, yoksul, fakir bu milletin muhak
kak toprağa, bağlı kalması ve toprağım, «bir 
karışını sen, iki karışını ben.» diye aralarında 
taksim ederek istihsale bunları zorlamaktansa, 
gelin şu Devletin imkânlarını, fırsatlarını sa
nayie götürelim, kaydıralım. Bu köylüleri 
ve kasaibalıları artık fabrikalara bağlamak su
retiyle, sanayie nakletmek suretiyle köylüyü 
kasabalı, kasabalıyı şehirli yapalım. Artık, 
bunlar köyde doğdu diye hayatının sonuma ka
dar köyde kalmasın. Şehirli olma imkânım, 
fırsatını verelim. Çotuğu çocuğu da şehirde 
olsun. Artık, igeride kalan kardeşlerine ve 
amcazadelerine kalan toprakları tevdi edelim. 
Onlar, köyde kalmayı tercih edenler kalan top
raklan işlesin; ama artan köylü nüfusumu şe
hirlere celbedelim, alalım. 

Muhterem arkadaşlar, dünyaya bakarsa
nız görürsünüz ki, artan nüfus artık köylerde, 
kasabalarda değil, .büyük şehirlerde yerleş
mektedir ve artık sanayi büyük kitleleri, mil
yonları kendi sinesinde toplamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, çiftçilik hiçbir 
milleti zengin etmemiştir. Bakınız Macar ova
larına, Bulgaristan ve Romanya'ya, Avru
pa'nın en zengin ülkeleri. En verimli ziraî mah
sulü, çeşitli mahsulü yetiştiren ülkeler. Bizle 
kıyaslanmayacak kadar verimli topraklara, su
lu topraklara sahip ve bizden evvel de fennî 
ziraat usulünü .memleketlerinde tatbik eden in-
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sanlar; ama dağlık bir İsviçre ile, bir Almanya 
| sanayii ile, bir avuç. Holanda ve Belçikalıyla 
I mukayese ettiğimizde Macar, Romen ve Bulgar
'ı l an görürsünüz ki o zengin ülkenin, o zönıgin 
i ısulu toprakların sahipleri, bu küçücük memle-
j ketlenden çok çok daha geride, çok çok daha 

fakir. 
Bir makinenin başına gecen, bir elektrik ener

jisiyle istihsal yapan bir insan, toprakta çalışan 
insandan daima daha rahat ve daha zengindir. 
O halde yetiştireceğiniz hir vapur mercime
ği 100 bin insanla, 50 bin insanla o'6ö gün ça
lışmak suretiyle xVvrupa limanlarına gönde-

| rirsiniz. Hamburg'a giden bir vapur dolusu mer-
j çimek veya nohut karşılığı olan nihayet dört 

tane biçer - döver veyahut on tane Mersedesle ancak 
' 'geri dönebilir. İşte Avrupa Türkiye münasebeti 

asırlardan beri böyle gelmiş böyle gidiyor. Hâlâ 
öyle mi olalım yani, onu mü düşünüyoruz? Sa-

: nayileşmeye mecburuz ve bu imkânlarımızı, bu 
i fırsatlarımızı da sanayiin biran evvel gelişme

sine hasr ve tahsis etmeye de mecburuz. Bunun 
başka yolu yoik. Ama •görüyorum ki, Türki-

ı yo'nin mahdut kıraç topraklarım, susuz topra.k-
i larını Ahmet'in elinden, Mehmet'e vermek sure-
i tiyle, bunları tevzi ve taksim etmek suretiyle 

açlığı gidereceğiz, sosyal adaleti temin edeceğiz 
j zannsndayız. Heyhat, aklanıyoruz, yanlış yol

dayız. Bununla, biz yine bir çıkmaza memleketi 
sokacağız ve bu suretle 10 sene 20 sene bir ge
riye gitme olacak. Tekrar bundan, bu yanlış 
çıkıştan geri döneceğiz ve geçen zamana da dö
nüp bakacağız, hüsranımıza ağlayacağız. 

BAŞKAN — B i r dakikanız var. 
HÜSDYİN IvALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Sayın Başkanım bitirioyrum, teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, ;bu minval üzere ben 

bir müddet daha huzurunuzda konuşabilirim; 
ama görüyorum ki Sayın Başkan da ihtar edi
yor ve vaktimin geldiğini ifade buyuruyor. 

Benim ne söylemek istediğimi sizler benden 
daha iyi anladınız, ben de sizleri dinliyorum. 
Ayrı fikirdeyiz, bir anlaşmazlık içindeyiz. Ha
kikat ya sizlerin sözlerinizde ya benim ifade
lerimde. Sizinkiler de zapta geçiyo,r benimki 
de geçiyor. Tekrar tekrar hulûsu kalb ile arz 

i ve ifade ediyorum; ben fon düşüncelirimde al-
j danmış olayım, mademki bu tasarı kanımlaşa-
i cak, siz aklanmamış olun ve böylece nıemle-
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ketin istikbaline sizin reyleriniz ışık tutsun, bu 
milletin yüzünü güldürme imkân ve fırsatı bul
sun. Ben bunu halisane temenni ediyorum; fa
kat sizlerle bu fikirde olmadığım için de içim
den gelen samimî düşünce ve arzularımı böyle
ce sizlere ifade etmiş bulunuyorum. 

Hepinize arzı şükran ederim. Sağ olun. 

BAŞKAN — Sayın Faruk Kmaytürk, bu
yurun. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı 
ve toprağın işleyenler eline verilmemesi ile ilgili 
konuşmalar Yüce Heyetinizin malûmudur ki 
çok eskidir. Bu konu Türkiye'de o kadar kul
lanılmıştır !ki, artık buna bir çare bulmanın za
manı gelmiş ve hattâ geçmiştir ve sanıyorum 
ki, Yüce Heyetiniz de bir tek fert dahi bunun 
aksini iddia etmez. Bilhassa Say m Halk Partili 
arkadaşlarım çok iyi bilirler, hepimiz buralara 
gelmeden, hattâ okul çağmdayken bu toprak 
konusunda, toprak reformu, toprak bölüşülme-
li, topraklar köylüye verilmeli, köylü topraksız, 
ağanın elinde diye konuşmalar olurdu. Köyle il
gili olduğumuz, hepimizin köyü bilen insanlar 
olduğumuz eğer biran hatırımızdan çıkarılmaz
sa, bu olayın böyle olduğu ortadadır. 

Bu nedenle evvelâ bir noktada mutlaka bir
leşmeliyiz. 'Gelen tasarı iyi olur, kötü olur; ama 
gelecekte düzeltilir. Toprağın, bu kadar konu
şulan bir ülkede mutlaka bir şekle bağlanma
sı, bir yön verilmesi şarttır. Evvelâ bunu böy
lece tespit ettikten sonra artık muhalifi, muva
fığı böyle konuştu, şöyle konuştu diye konuyu 
fazla uzatmamak ve bununla da vakit geçirme
mek için, bunu böylece bağlamak lâzımdır. Bağ
ladıktan sonra da kanun iyidir veya kötüdür, 
şu maddesi böyledir diye sözler söylenebilir. 
Benden eski, çok daha tecrübeli Parlamenter 
arkadaşlarım söylesinler 'hangimiz, hangi kanu
nun çıktığı gün mükemmel olduğunu iddia et
miştir? Bu imkânsız. 

Binaenaleyh, hastalıkları, noksanlıkları ola
caktır. Bunu, gelecek tecrübeler gösterecek; bil
hassa icra organının nasıl anladığı ve tatbikat
taki sonuçların ne neticeler verdiği hususları 
ele alınarak bunların düzeltileceği bir gerçek
tir. Onun için, bu kanunda birbirimize çıktıy
dı çıkmadıydı diye yok yere, hafif de olsa tariz

de bulunmamızı, beni mazur görün, benimseyenıi-
yorum. 

Bunu böylece tespit ettikten sonra, kanunun 
esası, değerli grupları adına ve şahısları adına 
konuşan arkadaşlarım tarafından uzun uzadı-
ya incelendi tahlil edildi. Beğenilen tarafları 
oldu, beğenilmeyen tarafları oldu. Sayın Ba
kanın müdafaa etmesini tasvibedenler oldu, tas-
vibetmeyenler oldu. Bu bir görüştür. Yalnız, 
şunu iftiharla söyleyebiliriz ki, buraya getiril
mek için gayret sarfedilmiştir, Sayın Bakan ar
kadaşımız emek vermiştir, yardımcıları emek 
vermiştir. Bu hususta mesaisi geçen arkadaşlar 
güçlerini "ortaya koyarak ve konuyu toparlaya
bildikleri ölçüde memleket gerçeklerini de göz-
önüncle tutarak önümüze bu tasarıyı getirmiş
lerdir, daha iyisini bulmak için getirmişlerdir. 
Kendilerine de teşekkür etmek lâzımdır. Hata
ları olacaktır; ama düzelecektir. 

Kanunla ilgili olarak benden evvel konuşan 
bir - iki arkadaşım da dediler ki, «:Mülkiyeti 
zorlama ile buraya 'getirdiğiniz bu kanundan 
bir netice alan.a--..•>uuz.» Ben sormak isterim 
mülkiyeti zorlama değil, 10 bin dönmü, 20 bin 
dönüm arazi bir arkadaşımda ise, bir vatanda
şımızda ise modern, fennî işletmeciliği de yoksa, 
ki çok, yerde yok bu bir realite; bu tarlalar :iş
lenmezse, yahut yancıya verdiğimizde yarıcı AHI 

i emeği ile birlikte bir misli veya iki misli bir 
ürün alınmazsa, bir sene emek verdikten sonra 

| hesapladığınızda günlüğü aşağı yukarı bir lira
ya gelmeyecek şekilde karşılık alınıp ve bu sarf-
edilen mesai karşılığında önünüze tarım ürünü 
diye yahut istihsali diye bir şey getirilirse, bu 
topraklar zorlama ile alındı diye 10 - 20 - 50 
bin dönüm tarlanın birisinde durmasının, sos
yal adalet ilkesine uygun olacağını kabul etmek 
mümkün değildir. Binaenaleyh, bu nedenler 

I daha buna benzer misaller pek çok. Bunları de
ğerli vakitlerinizi almak için söylemeye hiç tu
zum yok ve bunu bütün değerli arkadaşlarım 
da lıenden çok daha iyi bilirler.. 

Bunu böylece yine paragraf halinde belirt
tikten sonra, kanunun önemli maddelerinden 
biri olan 1 ncl maddedeki toprak ve tarım re
formu, toprak - mülkiyet dağılımı konusuna 
temas etmek istiyorum. Zaten bu kanun evvelâ 
onu ortaya koyacak. Mülkiyette bakalım dağı-

[ hm nasıldır? Yerindedir; konulan ibare de ye-
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rindedir. Mülkiyet dağılımında o bölgede hiç 
tarlası olmayan ve mahsul sonunda, (beni 
mazur görün, görmüşümdür, benlim de tatbika
tım olmuştur.) eline af buyurun o buğdayı öl
çen ve bâzı yerde İstanbul kilesi, bâzı bölgeler
de de şinik, teneke diye adlandırılan bu ölçüyü 
bo§ alıp götüren yarıcıyı gönmüşümdür. Emek 
veren ve bir sene ömrünü veren bir şahıs, bir 
vatandaş olarak takdir buyurursunuz ki, eli 
boş dönüyor ve adı da yarıcı. Ama, kanunla 
verilen toprağına bir sene verdiği emek son arı
da onun da buna malım deyip, onu ihya etme
sinin herhalde az da olsa yerinde olacağını De
lirtmek isterim. 

Binanaleyh, kanunun 1 nci maddesindeki 
mülkiyetin dağılımının kontrolü gayet yerinde 
ve isabetlidir. Tasarı ve işletme şek'i eh; ırz et
tiğim gibi ve bu işletmelerin verFı.l: durumu, 
sosyal yapısı ve adalet ilkelerine uyup uyma
ması, bunlar hep bizim sosyal yaralarımıızdu* 
ve ızaten toprak sözlerini de senelerce ortaya 
atan sebep, bu sosyal yaralardan ileri gelmek
tedir. Binaenaleyh, bunları bugün tenkit ettiği
miz, 'bâzı arkadaşlarin da tasvip ettiği bu kanun 
düzenleyecektir. Eğer düzenleyemezse, bu işi 
böyle senelerce açıkta bırakıp da ne zaman dü
zenlenecek diye bakmak: mı yerinde olur, yok
sa bu kanunu getirerek tatbikatında aksaklık
larını ıslah ettikten sonra düzenlemek mi iyi 
olur? Her halde ki, bu yol en akılcı ve isabetli 
bir yoldur kanısındayım. 

Bu nedenlerle biz bu kanunun lehinde olu
yoruz ve lehinde olmamız, ne denildiği gibi ağa
ların aleyhine bir ıgörüş, ne de toprağı olma
yanların lehine bir gayrettir. Tamamen sosyal 
adalet ilkelerine uygun, olarak toprak üzerin
deki mülkiyeti, tasarrufu, işletmeciliği ve veri
mi, sosyal sonuçları kon'troldan ibarettir. Bu, 
görüşüme göre tam manasıyle vatandaşın her 
sınıfının yanında olmaktır. Bilhassa toprağı 
işleyen ve işletenin yanında olmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, kuru arazide bölge
lere göre, (buradaki istatistiklere göre) ayrı
lan miktar 300 ilâ 1000; 475 ilâ 2000 dönüm bir 
çiftçi ailesine ve 5 veya daha a . aileye, sulu ara
zide 79 - 370, 32 ilâ 106 dönümdür. Bunlar kü
çümsenecek şeyler değildir. 2000 dönümü işleye
bilecek ve ondan netice alacak, zâten bundan 

fazlasını kuru arazide işlemezler. Yardır ama, 
ya buyurduğum gibi yarıcıya verir, ya ortağa 
verir veyahut da yarısı kalır. Sonra birçok 
arkadaşlarım söylediler bugünkü tarım artık 
dünkü tarım şeklinde düşünülmemelidir. Dev-
net birçok organlarıyle sulamaya doğru gitmek
tedir, sulama için gerekli tedbirleri almaktadır; 
ama yeterli midir? Değildir. Bu bizim senelerce 
ihmal ettiğimiz bir hizmetin son senelerde ele 
alınmasıdır Ve yine Devlet, toprağı makinadan 
istifade ettirmek için yollar aramaktadır, güb
releşmektedir. 

Binaenaleyh, bu teknik ziraat, toprağı işlet
mek için beraber girdiği zaman, verilen bu dö
nümler işleyen bir aile için küçümsenecek bir 
miktar değildir. Zaten işletemiyorsa, işletene tes
lim etmek lâzımdır. Yine bir kaiç arkadaşım 
söyledi ki, «Hiçbir devlet tarımda zengin olma
mıştır, sanayie kaydırılmıştır.» Biz de sanayie 
kaydırmak istiyoruz; ama henüz sanayiimiz 
de yok. Binaenaleyh, sanayi tam gelişmemiş, 
toprak gelişmemiş, elimde benim 10 bin, 20 bin 
dönüm arazi var, onu da ben işletemiyorum. 
Bunu hal için hiçbir mevzu da getirmeyelim, 
buna tedbir alacak bir kanun da getirmeyelim, 
ne zaman yaparsak seyredelim gibi bir düşün
ceyi biz benimseyemiyoruz ve benimsemenin de 
akıllıca bir yol olacağı kanısında değilim. 

Bu nedenlerle, inşallah vereceğimiz arazi, 
teknik ziraat yapma yolları da beraber yürüye
rek verimli hale getirilecektir. Zaten yine arka
daşlarımızın söylediği gibi, bir aile veya ışahsa 
vereceğiniz araziyi, kuru toprak olarak verdi
ğiniz zaman hiçbir değer taşımaz. Bunu beraber, 
olarak, yani Devletin diğer organları, diğer ku
ruluşları eliyle bunlara kredi yardımı, tohum 
yardımı yaparak, maıkina ile bunları teçhiz ede
rek o toprağı mutlak işletmek lâzım. Zaten iş
letmezseniz. iköylüvü aşağı - vukarı e ok vakın-

j . . f e 
dan bilen bir kimse olarak, şuna da işaret ede 
yim; verdiğimiz tarlayı o köylü satar, sahibine 
iade eder, geri gider. 

Binaenaleyh, bunları da beraber mutlaka 
tee/hiz edeceğiz ve zaten arkasından onlar ge
lecektir. Avrupa'nın pek çok yerinde geniş dö-
ııümlü arazilere çiftlik demiyorlar. Çiftlik de
yince, yalnız hemen tarım arazisi ekip kaldır
mak değil, adam tarımın diğer şubelerini çift
lik halinde realize ediyor; hayvancılık yapıyor, 
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tavukçuluk yapıyor, sebzecilik yapıyor ve bun
lara çiftlik diyor. Binaenaleyh, bunlar hepsi ta
nının topycikûın birer şubeleri. Biz hâlâ edkıi ta
rım üretimi ve çiftçilik şeklinde konuyu ele 
alırsak, o zaman kimin arazisini kime dağıtıyo-
ruz, kime veriyoruz problemlerinden hiçbir za
man loırtuilanıayu ve çözmemize de imkan yok
tur. 

Bugünkü medenî şartlara gör>e bu hizmeti 
getirmeye mecburduk, bu zurnana kadar ele 
allanmamış. bir konu olmadı bakımından da bir 
reform niteliğindedir. Binaenaleyh, bu refor
mun aksak tarafları vardır, olabilir. Bunu in
kâr otmıeye imkân yoktur, hatta dünyanın en 
mükemmel ziraat mühendislerini bu işit e çalı
şan teknik elemanlarını toplayıp, hukukçuları 
senelerce çalıştırıp bir kanun gelirsek, onda 
da aksaklıklar olur. Bunu kaibul etmek lâzım. 

Binaenaleyh, bunun aksak taraflanyie ve 
tümüyle gelecekte memlekete büyük faydalar 
getireceği inancında olduğumuzu belirtmek is
terim. Bu nedenle, bu konu üaerinde daha ko-
ıruşulabileeek ço'k şey vardır; fakat şu geç sa
atte değerli vakitlerinizi ailni'ayı ben şahsen 
fazla buluyorum. Bn işi hazırlayan ark ada şiarı
ma tekrar teşekkür ederim. Bu konunun bu su
rette çözülmesinde fayda vardır. Ben çocuklu
ğumdan beri hatırlarım; Türkiye'de toprak re
formu, toprak reformu diye her seçim zamanı 
daha ortada hiçbir şey yokken bu konu ortaya 
akılır. I-Jiiç olmazsa şimdi bu konu böylece dü
ğümlenmiş olacak ve sonunda bunu kimse ağ
zına ala'mayaenktır. Bu toprak reformu iyidir, 
hroüdür, bu kanun sonuç, vermiştir, vermemiş
tir, aksaklıkları budur diye gelecek meclisler, 
gelecek arkadaşlar bunları konuşacak, bunları 
ıslah cdecokler ve memleket için hayırlısı ne ise. 
o mutlaka ortaya çıkacaktır. 

Bu nedenlerle bu işi tasvibetiiğinıizi tekrar 
ifade eder, beni dinlemek lütfunda bulunduğu
nuz için hepinize saygılar sunarım. 

ıRAŞ'KAN — Sayın Tiuikin.cn. 
.SAL'i'H TÜKENEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem a i kalaslarım ; 
Tavrımın 1 nei maddesi bu kanunun tarifini 

yapmakta; yani bu kanuna neden lüzum görül
düğünün esbabı mueibesiui getirmektedir. 1 nei 
maddede, «'Bu kanun açısından toprak ve ta
rım reformu, toprak mülkiyetinin dağıtımının, 
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I tasarruf ve işletme şeklinin ve işletmelerle ilgi
li yapının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine 
uygun olaraîk düzenlenmesidir.» denmektedir. 
Bu tarif tamamen Anayasamızın 37 nci ve 52 
nci nnaddelerinin ifadesidir. Orada da aynen 
okunduğu şekilde bu maddeler öngörülmüş, 
Devlete toprak mevzuunda neler yapılacağı 
söylerim işitir. Bu suretle Anayasanın bu madde
lerinin gereğini yapmak üzere bir toprak refor
mu lüzumuna işaret edilmiş ve Anayasanın ön
gördüğü bu husus da bu şekilde, bu kanunla 
yerine getirilmek istenmiştir. 

1 iNedcn bu kanuna lüzum görülür? Bu kanun 
ne bir ideolojinin mahsulü, ne de bir özentidir. 
Bu Türk Milleiiiinin, Türk camiasının hadisele
rin zora ile duyduğu ihtiyacın bir sonucudur, 
tesadüfi değildir. 

Arkadaşlar, evvelâ bunun iktisadî bir gaye-
I si vardır. Çünkü, bugün halen birçok sahalar

da geri kalmamızın, kalkınmamızın sebeplerin
den birisi, haikikaten tanım sahasında lâzım 
olan şekilde mahsul alamayışrmızdır. Başka 
menıkiketleiiiıı nüfusunun % 8i ziraatte çalışır 
memleketi besler, bizde nüfusun % 70 a tarım
da çalıştığı halde memleketi beslemez. Bunun 
sebebi nedir? En müessir sebeplerden birisi, 
toprak nizamında hat alarm oluşudur. Çünkü, 
mahdut kimselerin elinde çok, büyük kitlenin 
elinde ise az arazi vardır. Tecrübeyle şahit ol
muştur', büyük ziraat daha çok gelir sağlar. 
Çünkü masraf az olur ve gelir artar; ama bir 
kimsenin elinde işleteceğinden fazla arazi olur
sa, kendisi işletemez, mecbur olur bunu kiracı
ya veya orıtakçıya verir. Yine tecrübe ile sa
bit olmuştur ki, hiçbir zaman kiraya veri
len bir arazi, bizzat sahibi tarafından işletr'di-
ği kadar mahsul veremez. Kiracı olan, ortakçı 
olan iyi bakmaz; fa'kat toprak kendisinin olun
ca başka türlü bakar, mahsul de artar. 

İşte Türk Milletinin kendi kendisini yetiş
tirmesi, gıdasını tenııin etmed için bir çare 
aranmış ve mümkün mertebe zlraatle uğşaran 
herkesi mal, mülk sahibi yapmak suretiyle 
mahsul:iin artırılması istenmiştir. Bunun fay
dalı olacağı üzerinde çok sözler söylenmiştir. 
Onun için fasla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü, 
bugün memklk'Citte bunu müdafaa etmeyen bir 
kimse kalmamış, hemen hemen herkes bunda 

! birleşmiştir. 
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Aynı zamandia tasarının getirdiği sosyal fay
dalar da varıdır. Bugün Türkiye'nin birçok yer
lerimde bir adamın, Mr köyde binlerce dönüm 
araizbiriin olması, o köyde yüzdeme aile de o 
'kimsenin ağzına bakması, ondan dalıma fena
lık g-örmıelsi memlekette sosyal huzursuzluk ya
ratmaktadır. Bu itcibarla, mümkün mertebe bu
nu önikınıiek ve sosyal adalcitd temin etmek bakı
mından böyle bir düzenlemeye gitmenin fayda
lı olduğu görülmüş bu tasarı bu şekilde getiril
miştir. 

iŞimidi bâzı arkadaşlarım, «Buraya bir de si
yasal amaç konması lâzımıdır» dediler. Muhte
rem arkadaşlarım, hakikaten eğer iktisadî ve 
sosyal adalet temin edllirs»e, siyasal gaye ken-
dikendierme tahakkuk eder. Bir cemiyette kim
senin ellinde ihtıiy acından fazla arazi bulunmaz 
•ve 'herkes kalkınırsa, hu dolayısıyle diğerine 
tabi olmaktan İmrtulmalk demektir. Deniyor 
ki, «Bir kimse 9 köye sahip olursa, o köyde ça
lışan insanlar ona tabi olur. Binaenaleyh, özgür 
/değildir, siyasal haklarını da 'kullanamaz.» iş
te fbu tahakkuk ederse, tahıı olan bu husus ka
nun maddesine konmasa bile, kendi kendine ta
hakkuk edecefktir. Binaenaleyh bu bir noksan
lık değildir. 

Bütün <miilletçe, hemzen herkesçe benimsenen 
'bu toprak; reformuna, bir arkadaşımın «Bu 'ta
sarının 'anası bu idi, babası şu idi; bu parti di
ğer partiyi dize getirdi.» gibi sözlerle, bir parti 
•rekabeti yaratmasını ben uygun brJknadım. 
Mühim olan husus; getirilen bu kanun memle-
fket menfaatine midir değil midir hususudur. 
Bugün hütün Mîllet, bütün Meclis, ibütün teşriî 
organ bir şey üzerinde ittifak ediyor ve diyor 
ki, Toprak reformu zarurîdir, bunu çıkarmak 
lâzımdır. «Bu konuyu bir partinin daha evvel 
öne sürmesi, kendisi hakimin dan bir övünme 
vesilesi olabilir; ama bunu diğer bir partinin 
•geç de olsa kahul etmesi, hiç olmazsa bugün 
(için bin* kusur alarak ileri sürülemez. Bugün 
Meclisin ekseriyeti bu kanunun çıkarılmasını 
memleketin menfaatine görmektedir. Binaena
leyh, bu kanun tahakkuk ederse, bütün milletin 
ekseriyetini temsil eden teşriî Meclis ve dola-
•yısıy'e nıi'let .bundan ancp.ık iftihar duyar. 

Yine .arkadaşTn bâzı vilâyetleri kastederek. 
Allahın oralarda kuraklıik yaptığına, göç/erin 
'başladığını ve Türkiye'de ağalann olmadığını 
söylediler. 

I Arkadaşlar bu (memlekette lüzumundan faz
la, ihtiyacından fazla arazi sahübi .olanlar var
dır, bunu kimse inkâr edemez. İstatistiklerle sa
bittir ki, 700 ıküsur 'köy şahıs ve ailelere aittir. 
(Bugünkü halde buna kimsenin hakkı yoktur. 

Denebilir ki, efendim, niçin topraktan başlı
yorsunuz da diğer servetlerden, apartmanlar
dan veya sahillerdeki arsalardan başlamıyor
sunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, toprak ile diğer 
servetleri tefrik etmıek Hazımdır. Diğer servet-

I 1er hudutsuzdur, artabilir, şahsa aittir; ama top-
I ırak milletin kazanç vasıtasıdır, toprak istihsal 
I vasıtalıdır. Binaenaleyh, toprak milletin kazanç 
I me'tiaı olunca, toprağın işletilmesinde, toprağın 

dağıtılmasında ba^ka türlü bir hassasiyet 'gös
terilmelidir. Benim !bir apartmanım olmuş, kul
lanmamışım 'bundan ancak 'ben zarar görürüm; 
•aımja muazzam bir kitle araziyi işgal ederek 

I keyfi için kullanmazsa, bundan millet zarar gö-
I rür. Bu itibarla âmme menfaati olduğu takdir-
I de, cemiyet huna müdahale eder, (bunun iyi iş

letilmesi için tedbirler getirilebilir.. 
Bu itibarla, Anayasamız toprak mülkiyetini, 

J mirası kabul etmesine rağmen, toprak mülki-
I yeti hudutsuz değildir. Bugün dünyanın hiçbir 

yerinde toprak mülkiyeti hudutsuz değildir. 
I Toprak -kamu yaran rleyhine kullanılamaz, ka-
I mu yararına tahdit edilebilir. Zaten Anayasa 
I kamu yararına istimCâk getirdiğine ve bunu 
I da Meclisler reformdan önce görüşüp kaimi et

tiğine göre, artık toprak reformu için, «yapıl
masın, toprak reformu yapılamaz, âaıaıe men-

I faati yoktur» demek Anayasaya aylandır. 
I Hayret ettim, bir arkadaşım., «Başka saha-
I harçla istimlâk, • kamulaştırmıa âmme menfaati 

'"cindir. Bir millî savunma ihtiyacı .için kamu-
I ^ astı uma yapılabilir kabul; ama Ahmet'in malı 
I Mehmet lehine istimlâk olur mu?»1 dedi. İşte 

'bu arkadaşım toprak reformunu hakikaten an-
I l'amıyor. Toprak reformu Ahmet'in malını alıp 
I Mehmet'e vermek 'değildir. Topr'ak reformun-
I dan gaye, Türk cemiyetinin toprağını, serveti-
I ni iyi işlemesi için lâzım gelen bâzı tedbirleri 
I ve işlet mel evi getir'meşktir ve âmme menfaati 

nedir. Âmme menfaatine istimlâk edilen şeyin 
I işletilmesi için, şuna. bunla verilmesi de yine 
I âmmenin menfaati cHduğu içindir. Bu (itibarla, 

I âmme menfaati olmadığı hakle istimlâk edili
yor denilemez. 
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Maden sahasında da bu vardır; bir ıadaaı gi
der, kimseye haber vermeden plânını haritası
nı yapar, burada işletme hakkını ister. Eğeı 
işletme hakkını aldı ise, o arazi o şahıs namına 
istimlâk edilir'. Bu şahsı ihya etmek için değil: 
madeni işletmek, dolay isiyle Devletin menfaati
ne olduğu îiçin kendisine bu hak veriliyor. Bi
naenaleyh, sonunda, 'daima âmme menfaati var
dır. 

Örnek işletmeler üzerinde duruldu ve bâzı 
arkadaşlar, «Evvelce yokken sonradan getiril
di.» dediler. Arkadaşlar, örnek işletmeden evvel 
msoderıı işletme mefhumu çıktı. Hakikaten top
rak reformuna muhalif olanlar ilk zamanlarda, 
(«Toprak reformu, dolayısıyOe geliri azaltır. Ha
len bâzı kimselerin elinde öyle büyük işletimeler 
var ki. bunlar modern işletmelerdir, büyük ge
lir sağlamaktadır'ar. Bunları ellerinden almak
la Türk cemiyetinin geliri azaltılmış olur. Onun 
için bunlara dokunmayalım» dediler. 

Bunu aynen 'kabul ettiğimiz takdirde, büyük 
•sermayedarlara karşı toprak reformunu işle
mez hale getirmek lâzımdır. Çünkü, o vakit 
sermayedar adam gider, büyük paralar sarfe -
derek, büyük araziler alır işletir, «Ben büyük 
arazi işletiyorum» demek suretiyle toprak re
formunu işletmez olurdu. Onun için modern de
ğil de, örnek işletme -şekliyle bir şahsa nihayet 
iki mislini geçmemek şartiyle ve birçok kayıt
larla hakikaten örnek olacak vasıfta toprak ve
rilebilir. Hem toprak reformunun gayesi tahak
kuk ettiği, hem de faydalı olduğu için bu hu
sus öngörülmüştür, bunda zarar yoktur. 

Şimdiye kadar toprak reformunu tamamen 
reddeden bir kimse görmemişken, Sayın Kal-
paklıoğlu sarahaten, «Toprak reformu lüzum
suzdur, 'bunu getirmeye lüzum yoktur.» dediler. 
Evvelâ kendi İD ağlı bulunduğu partinin sözcü
sü Dağdaş, 'Mecliste sarahaten «Ben toprak re
formunun aleyhinde değilim.» demişlerdir. Esa
sen vsevkedilen tasarıların içinde Bahri Dağ-
daş'm tasarısı da vardır; yani kendi partisinin 
mensupları aslında toprak reformunun lehin-
deler, belki bâzı maddelerini beğenmiyorlar. 
Ama, Sayın Kalpaklıoğlu, «Toprak reformuna 
lüzum yoktur. Çünkü bunu vermek sosyal ada
leti temin etmez. Siz arazi vereceksiniz; ona bu-
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ııa nereden para, alet, edavat vereceksiniz?» Di
yor. 

. Arkadaşlar, bir milletin lüzum gördüğü şey 
,'çin tedbir getireceğinden korkmaya lüzum 
roktur. «Sanayie gidelim. Dünyanın her tara
fında. sanayie gidiliyor. Köylerden şehirlere göç 
ediliyor» diyorlar. Arkadaşlar, gelişmenin tabiî 
neticesidir bu. Keşke biz o çağa gelsek; ama 
mgünkü iktisadî ^gelişmemiz, henüz bütün hal

kımıza iş bulacak seviyede değildir. Bir işçiye 
sanayi dalında iş sahası bulabilmek için, toprak 
reformuna harcanacak paradan çok daha bü
yük paraya ihtiyaç olacaktır. Sanayi sahasında 
bir işçiye iş temin edebilmek için 5 - 600 'OO0 li
ralık yatırıma ihtiyacolduğu halde, tarım saha
sında bir kişiye iş sahası için arazi, ekipman dâ
hil nihayet 130 000 lira gerekecektir. Onun için 
bizim gibi fakır milletlerin, tarım sahasında 
azamî iş sahasını temin etmeye ihtiyaçları var
dır. Sanayi alanında gerekli ilerlemeyi yaptık
tan sonra, tarım alanından buraya kaymayı te
min ettiğimiz takdirde, tarımla uğraşmak kara
rında olanlara bırakacağımız arazi miktarı da 
gayet tabiîdir ki zamanla aratacaktır; fakat iç
timaî ve iktisadî durumumuz -muvacehesinde, 
tarım alanında toprağı olmayanlara, toprak ver
mek, ekipman temin etmek, çiftçiye yardım et
mek suretiyle iş sahası yaratmak mecburiyeti
miz de izahtan varestedir. 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu 
kanunun bâzı eksiklikleri varsa da, zamanla 
yapılacak tenkitler neticesi bu aksaklıkların 
giderileceği muhakaktır; ama bugünkü haliyle, 
herhalükârda getirebileceğimizin de en iyisi-
dir. Bu kanun üzerindeki tenkitler iki esas nok
tada toplanmaktadır: Birincisi, bu kanunun ko-
lektivist görüşle hazırlandığıdır. Diğeriyse, bu 
kanunun yozlaştırılmış olduğudur. Demek ki, 
ne yozlaştırılmıştır ne de kolektivisttir; tam or-
tasıdır. Memleket ihtiyaçlarına uygun olarak 
getirilenlerin en iyisidir, noksanları bulunu
yorsa ıslah edilebilir. 

Memleket ve millete hayırlı olmasını temen
ni ederim. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen baş

ka sayın üye var mı efendim? Yok. Madde üze
rindeki müzakereler bitmiş bulunmaktadır. 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

4. — A. P., C. II. P. ve C. G. P. Başkanlık
larının 26 . 6 . 1973 Pazartesi günü saat 10,30'da 
toplanılmasına dair önergesi (4/140) 

BAŞKAN — Usule dair takrirler var, onla
rı takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
•Görüşülmekte olan 280 iS. Sayılı Toprak ve 

Tarım Reformu kanunu tasarısı üzerindeki mü
zakereler sona. erinceye kadar oturuma devam 
edilmesini; gündemdeki diğer kanunların görü
şülmesi için Cumhuriyet Senatosunun 25 Hazi
ran 1973 Pazartesi günü saat 10,30'da toplan
masının karara başlanmasını arz ve teklif ede
riz. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkanı C.II.P. Grup Başkanvekili 

Samsun Gaziantep 
Fethi Tevetoğlu Salih Tanyeri 

Cumhuriyet Senatosu 
C. G. P. Grubu 

Başkanvekili 
Kars 

Mehmet Hazer 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Önerge
nin aleyhinde söz isliyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

arkadaşlarım; 
Tasarının tamamının bitimine kadar görü

şülmesine devam edilmesi demek, şu müzakere
nin seyrine göre görüşmelerin en az yarın saat 
10,00'a kadar devamı dernektir; bu bir. 

İkincisi, yarın müzakere yapmayıp görüşü
lecek diğer kanunlar için Pazartesi günü top
lanmak demek, çok uzun fasıla vermek demek
tir ki, -bu da yanlıştır. 

Benim teklifime göre, bugün tespit edeceği
miz bir saatte, bu saat meselâ 01,00 olur, 02,00 
olur; ama burada bitiririz, müzakerelere yarın 
devam ederiz. Yani, Cuma günü dururken Pa
zartesiye atlamanın gereği yoktur. Yarın devam 
ederiz, ondan sonra gerekirse Cumartesi, Pazar 
günleri de devam ederiz, Pazartesiye sonra ka
rar veririz. 

Müzakerelerin devamını istiyorum; ama 
insangüeünün, insan takatinin üstüne çıkacak 
bir çalışmayı isteyen bu önergeye karşıyım. Cu
ma sabahı saat 10,00'a kadar devam edebilir, 
11,00'c kadar devam edebilir; ne zaman bitece
ğini bilmiyoruz. Böyle olduğu için de Pazarte
siye atlamanın anlamı yoktur. Bendeniz bu 
önergenin aleyhinde bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?... Yok. Adalet Par
tisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Çrııp Başkanı ve Bnşkanvekille-
ri tarafından verilmiş olan. önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bir önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Maddeler üzerindeki görüşmelerin 10 daki

ka. ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Ala a ddin Yılm a ztürk 

BAŞKAN —• önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Büfe e ve Plân Komisyonu. Başkanlığı
nın, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 167 dö
nüm 500 metrekarelik kısmının sebze hali yapıl
mak- üzere Ankara Belediyesine seıtdmasma dair 
kanun teklifinin havale edilmiş olduğa komis
yonlardan alınaea-k beşer üyeden kundacak bir 
eyeici komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi. 
(2/59; 3/348) 

BAŞKAN -—• Geçici Komisyon teşkiline dair 
bir önerge daha var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 167 dö

nüm 500 metrekarelik kısmının sebze hali ya
pılmak üzere Ankara Belediyesine satılmasına 
dair kanun teklifi Yüce Senatoya intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Tasarının, havale olunduğu komisyonlardan 
5'er üye alınmak suretiyle kurulacak bir Ge-

— 477 — 



0. Ssaatosu B : 76 21 . 6 . 1973 O : 2 

cici Komisyonda tetkik olunmasını arz ve tek- I 
lif ederim. I 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

IV. — GÖRÜŞÜLEN 

4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan "metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadî İsler, İçimleri, Bayındırlık, Ulaş- '• 
tırına ve İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'cr üye alınmaJc suretiyle i 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : j 
1/665; C. Senatosu : 1/204) (S. Sayısı : 280) I 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili önergeyi otu- i 
tuyorum. 

'Sayın Başkanlığa, 
Toprak ve tarım reformu tasarısının 1 nci j 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini i 
saygıyle arz ve teklif ederim. 

Adana Senatörü ı 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Madde 1. — Bu kanun açısından toprak ve 
tarım reformu; toprak mülkiyet dağıtımının, 
toprak işletme şeklinin ve işletmeyle ilgili ku
rumsal yapının sosyal adalet ve verimlilik il
kelerine uygun olarak düzenlenmesidir. ı 

BAŞKAM — Sayın Mete, açıklamaya ihti
yaç görüyor musunuz'? 

MUSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) I 
— Hayır efendim. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
sayın komisyon ve sayın Hükümet katılıyorlar j 
mı efendim? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
U'CUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
madıklarını beyan etmişlerdir. Önergenin lehin
de aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı?... 
Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Teklifin lehinde aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İŞLER (Devam) 

Maddeyi, okunmuş bulunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Amaç: 
Madde 2. — Bu kanunun ama-cı : 
a) Toprağın verimli bir şekilde işletilme

sini, tarımsal üretimin sürekli olarak artırıl
masını, değerlendirilmesini, pazarlanmasmı ve 
ulusal kalkınmayı hızlandıracak tarımsal ya-, 
pının kurulmasını, 

h) Topraksın veya az topraklı çiftçi ailele
rinin yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri hali
ne getirilmeleri için topraklandırılmalarını, do
natılmalarını, desteklenmelerini ve örgütlenme
lerini, 

c) Toprak ve Tarım Reformu hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacı ile 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ku
rulmasını, 

d) Tarımda kiracılık ve ortakçılığın belli 
bir düzene sokulmasını, 

e) Ekonomik bir üretime imkân vermeye
cek şekilde parçalanmış arazinin birleştirilmesi 
ve (gerektiğinde genişletilmesi suretiyle topulaş-
tırılmasını ve tarımsal mülklerin çiftçi ailele-
lerinin geçimini sağlamaya ve aile işgücünü de
ğerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalan
masını ve küçülmesini önlemeyi, 

f) Örnek köyler kurmayı, mevcut köylere 
eklemeler yapmayı, 

g) Tarımda topra.k ve su kaynaklarının 
teknik ve ekonomik gereklere göre kullanılma
sı, korunması, ıslahı, geliştirilmesi ve verimlili
ğinin sürdürülmesini, 

Sağlamaktır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge vardır, 

bu itibarla müzakere açıyorum. Söz isteyen sa
yın üye var mı efendim! Yok. Madde üzerin
deki... 
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MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— önerge üzerinde söz istediğim için, şimdi söz 
istemedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onu sormadım efendim. Mad
denin müzakeresi ayrı şey, önergelerin mü
zakeresi ayrı şey. 'Şimdi, maddenin müzakeresi 
için teklif istedim, !bunu tavzih etmek için ben 
de bilhassa üstüne basa basa ifade ediyorum. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Maddenin müzakeresi bitmiştir efendim. 

Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tanım Reformu tasarısının 2 nci 

maddesinin (d) 'bendinin metinden çıkarılarak 
yerine aşağıdaki (d) 'bendinin konulması sure
tiyle değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakanın 
verdiği cevaptan, «iSosyal amaç tahakkuk et
tiği takdirde, siyasal amaç da tahakkuk ede
cektir.» tarzındaki beyandan, siyasal amacın 
(belirlenmesinde bir ımahzur cylmadığı fikrinde 
olduğu kanaatine vardım. Şu halde, daha açık 
ve samimî olmamız gerekirse, madem ki bu ta
sarının bir siyasal amacı vardır, bunu belir
lemekte hiç/bir sakınca yoktur. Zannederim ki 
Sayun Bakan Hükümet adına bu teklifimize 
uyacaklardır. Benim kanaatim o. Çünkü, ko
nuşmalarımda «siyasal amaç vardır.» diye ifa
de etmişlerdir. 

Yalnız, konuşmalarını bir de yazılı olarak 
tetkik ettiğim zaman, eski ıbir 'tasarı ile; yani 
Turhan Şahin tasarısı ile şimdiki tasarıyı mu
kayese ederjken, benim bu soruma bir cevap 
teşkil edecek beyana rast gelmedim. İkisi ara
sında bir mukayese yapryor; ama onda siya
sal amaç yoktu, bunda vardı demiyor. Benim 
sözlerimi tenkit olarak, haksız olarak niceli
yor; ötekinde siyasal amaç yoktu, bunda var
dı demiyor. İkisi arasında bir mukayese yap-
majk durumunda değiliz muhterem arkadaş
larım. Çünkü o tasarı, malûaıuâliniz o gün 
toprak reformunun gerektiğine kani olma
yan kimselerin oylarıyle Karma Komisyona 
gitmeden, Büyülk Millet Meclisinde reddedil
miş bir hale .geldi ve kadük oldu. Şi'mcli, 1965 
yılındaki tasarıda şu noksanlar vardı, bunlar 
vardı diye bunun münakaşasını, müzakeresini 
burada yapacak durumda değiliz. 

Kaldı ki sayın Bakanın sözlerini doğru 
kalbul edersek; yani o tasarıdan bu tasarı 
daıha ilerdedir şeklinde kabul edersek; bu da 
bizim bugünkü tenkitlerimizi haksız çıkaracak 
bir hüküm, bir jkarine olmayacaktır. Nasıl ki 
sayın Bakan, Komisyonda bâzı maddeler de
ğiştiği zaman, (ki, Ibunları <arz edeyim; 7, 28 ve 
40 ncı maddeler değiştirildiği zaman) «Bu 
tasarı yozlaştırılmıştır, biz buna Hükümet 
olarak katılmıyoruz, (gerekirse istifa edecim.» 
demiş ve fakat bugün o değişiklik şeklini bu
rada savunuyor ise, nasıl 1969 yılında bir sayın 
Genel Başkan, «Türkiye'de topraîk reformu
num yapılmasına lüzum ve imkân yoktur. Çün
kü, Türkiye'de bir toprak reformu ile dağı
tılacak toprak yoktur. Mühim olan mesele, 
kimin toprağını alıp kime vereceksiniz t» tar-

Madde 2. — d) Tarım kesiminde toprak 
ve gelir dağılımındaki dengesizliği gidermeyi, 
mülk güvenliliğini ve toprakta çalışanlara Ana
yasanın öngördüğü hakları özgürce kullanmak 
olanağını, 
Sağlamaktadır. 

BAŞKAN — Önerge sahibi açıklama yapa
cak mı efendim? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın Mete, buyurunuz. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
Görüldüğü gibi bu madde, tasarının amaç

larını belirlemektedir. 
Sayın Bakan ki, Toprak Reformunutn ha

zırlanmasında, tasarının bugünkü hale gelme
sinde büyük emek sarf eden ve konuyu bilen 
Sayın Bakan, biraz evvel genel görüşmelerde 
tenkitlere cevap verirken; Cumhuriyet Halk 
Partisi adına konuşan bendenizin, «Siyasal, 
sosyali amaçlar ihmal edilmiştir.» dediğimi be
yan etmişler idi. Halbuki, bendenizin konuş
masında sosyal amacın ihmal edildiğini değil, 
siyasal amacın gerçekleşmesi için bir hüküm 
taşımadığını söylemiş idim. Hattâ, «Gerekçede 
isiyasal amaç belirlendiği halde...» diye gerekçe
nin (C) bendini okumuştum, «Metinde bu 
amacın gerçekleşmesini sağlayacak bir hüküm 
getirememiştir» diye ifade etmiştim. 
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znıda beyanda bulunduğu halde, (Sayın De-
ijiirel'in 1969 yılındajki bir beyanatını aız et
tim.) bugün o Sayın Genel Başkanın partisi
ne mensup arkadaşlarımız toprak; reformu
nun lüzumuna kani olmuşlar ise. nasıl böyle 
birtakım aşamalar, gelişmeler oluyor ise, biz 
de Turhan Sakin tasarısını bugün beğenmeyip. 
daha. dleri bir tadarı karşımızda görmek iste
mekte raksız olmasak gerekir. 

• . Kaldı ki. yine sayın Bakanın Komisyon 
nnüezkor-lerinden sonra beyan ettiği gibi «Mev
cut tadarı, dağıtılacak toprağı bir hayli azalt
tı-tır.» Bunu maddesi geldiği zaman arz ede
ceğiz, sayın Bakanın beyanı vardır; «En az 
00 hin aileye toprak vermek y--teneğinden yok
sun olacağız.» demişlerdir, bu az bir rakam
dır. Biz, toprak reformunu gerektiğine kani 
olmayan bir üyenin Yüce 31e el iste bulunacağı 
görüşünle olmadığımız için. toprak reformu 
niçin lazımdır, neden yapılması gereklidir, 
gerekçeleri; yani eski deyimle mucip sebepleri 
nelerdir diye burada sizleri meşgul etmek is
temedik; ama bakıyorum ki, Türkiye'de top
rak reformunun yapılmaması gerektiğinde 
olan sayın üyelerimiz var. Ben onlara bir soru 
soracağım; Türkiye'de toprak dağılımı sos
yal adalete uygun, mu? Şahsen tanıdığım, bil
diğim insanlar, biraz evvel kıymetli bir ar
kadaşım oturuyordu, kaljkmışlar onu şahit gös-
terecetkim ; Türkiye'de 40 bin dönüm arazisi, 
6 tane köyü olan kimseler, 26 bin dönüm 
araz'si, 5 tane köyü olan kimseler mevcut de
ğil midir? Böyle bir düzen, toplumun, o 
arazide yaşayan fertlerin lehine midir? Bunla
rım Toprak Reformundan gayrı hangi tarzda 
hayatlarını ıslah edebileceğiz, geçimlerini sağ
layabileceğiz? Benim mülkümdür diyen insan
lar meydana getirebileceğiz? Herhalde Toprak 
Reformunun gerekir mi gerekmez mi münaka
şasının bura.da yapılmasını zait addederiz. 

Muhterem, arkadaşlarım, alındığımız hiçbir 
taraf yok; ama belki kaydetmişlerdir diye bir 
hususu, belirtmek isterim. 

7 . 2 . 1968 Tarım Bakanlığı Bütçesinin Yüce 
Senatoda görüşüldüğü gün C. H. P. adına mâ
ruzâtımı takdim ederken, «Toprak Reformu ya
pıldığında mülkiyetin ortadan kaldırılacağı id
diasında bulunanlar vardı. Biz toprak sahibinin 
elinden yeterden fazla toprağı alırken bedelini 

ödeyeceğimizi, topraksıza veya az topraklıya ve
rirken bedeli ile vereceğimizi açık olarak •be
lirttiğimiz halde, mülkiyet hakkını kaldıracağı
mız şeklindeki beyanlarla halkı aldatma yoluna 
sapmaktadırlar.» demiştim. Sarih olarak biz 
mülkiyete hürmetkar olduğumuzu bütün beyan
larımızla. bütün konuşmalarımızla belirttiğimiz 
halde, «mülkiyeti kaldırmak isteyen kimseler» 
diye bâzı imalarla biz kastediliyor isek, buna' 
ancak iftira denilebilir. 

Gerçek odur ki, bütün araziler tapulu olarak 
insanların elinde bulunacak:, öyle bir düzen içe
risinde yaşıyoruz ki, teferruata girmek istemi
yorum; ama Muş'ta. 12 dönümlük bir belge ile 14 
hin dönüm arazinin kullanıldığını biliyoruz, 
Daha 'bunun çok misali var; 134 dönümlük bir 
tapu ile 12 bin dönüm arazinin kullanıldığını bi
liyoruz. Zaten toprak reformuna bugüne kadar 
gel mey işimizin, gecikmemizin seibebi, o tip in
sanların yaygaralarına kulak asıldığı içindir. 
Kamulaştırdığımız arazinin bedelini vereceğiz 
şu tarzlarla diye konuşacağız, anlaşacağız. Böy
le birtakım şartlarla karşılarına çıktığımız za
man. ellerinde mülkiyeti onlara ait olduğunu 
belirleyen belgeler olmadığı için kıyameti kopar
mışlardı. Bunlar oy sahipleri oldukları için, bâ
zı kurumlar bu yaygaralara kulak asmışlar ve 
toprak reformunu geciktirmişlerdir. Mutluyuz 
ki, bugün hepimizin ittifakı ile toprak reformu 
çıkarılacaktır. İttifak ettiğimiz nokta toprak 
reformunun gereğidir; ama maddeler üzerinde 
tartışacağız, hepimiz fikirlerimizi söyleyeceğiz. 

Biz Halk Partisi olarak şu hali ile çıkar ise, 
bu toprak reformunun memleket gerçeklerine 
uymayacağı, topraksız, az topraklı çiftçiye ge
reği kadar toprak verilemeyeceği, tarımda veri
min artırılamayacağı kanaatindeyiz. Ye biz be
yan ediyoruz ki, bir gün iktidar bize nasip olur
sa, halktan bunun vekâletini alırsak, bu toprak 
reformunu, bu memleketin gerçeklerine,, bünye
sine uygun bir hale getireceğiz. BUITU beyan 
edip, fikirlerimizi arz edeceğiz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Amerika' 
dan toprak getireceksiniz. 

MÜSLİHİTTİK YILMAZ METE (Devam
la) — Beyefendi anlaşılıyor ki, toprak reformu 
hakkında, yeteri kadar bilginiz yok. 

MEHMET HAZER (Kars) — Toprak refor-
I mu. hakkında, yeteri kadar bilgimiz var. 
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MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
—• Yalnız burada arkadaşları meşgul etmeye
yim, size arz edeceğim. 

Muhterem, arkadaşlarım, siyasal amacın be
lirlenmesi için.. 

BAŞKAN — Vaktiniz biraz da geçti Sayın 
Mete. Siz kendi tasarruflarınızı da bitirdiniz 
tahmin ediyorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
—• Biraz daha açık konuşur musunuz? Meselâ 
bana mı söylüyorsunuz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Toprak refor
mu hakkında bilgimiz var. 

BAŞKAN — Sayın "Mete karşılıklı konuşma
ğa usulümüz müsait değil efendim. Vaktiniz 
doldu efendim, iki dakika da taşıyorsunuz. Ben 
bağlayacaksınız diye siz>e müsamaha ettim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
—• Sayın Başkan, sözlerimi bağlayacağım; ama, 
ti mahsusla,.. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ede
rim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
—• Sayın Başkan müsaade 'buyurun, burada kas
tı mahssusla... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Kasdı mahsusla, mertçe olmayan 1)ir ifade ile 
bir insan söz söylerse... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorundayım.. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Ben 'burada Türkiye Cumhuriyetinin bir se
natörüyüm. Burada kendimi savunmak, sizin de 
beni savunmanız bir şeref borcudur. 

BAŞKAN — Sayın Mete, siz usule aykırı bir 
tarzda, konuşmağa devam 'ettikçe, satanşanları 
daha çok bulmanız ihtimali vardır. Sizi koru
muş olmak için, savunmuş olmak için vaktin bi
raz da taştığını, benim de hattâ müsamaha etti
ğimi 'belirtmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

—• Müsaade edin cümlemi 'bağlayayım. 

BAŞKAN — Bağlandı efendim, vaktiniz dol
du. Buyurun, kısaca bağlayınız. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Sayın Başkan, sadet dışına çıktıysam her hal
de bu son saniyelerde oldu. 

O : 2 

Hayır efendim, vakit dışına çık-BAŞKAN 
tınız. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
—• Herhalde ondan evvel sadedin dışında değil
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasal amacın be
lirlenmesinde hiçbir sakınca olmasa gerektir. 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, sayın Bakan da, 
«Evet siyasal amacı vardır ve sosyal amaç ta
hakkuk ettiği takdirde, siyasal amaç da tahak
kuk eder» demişlerdir. 

Şu halde verdiğimiz takriri muhterem arka
daşlarım kabul huyurur, iltifat ederlerse, daha 
sarih, daha belirli bir hüküm haline gelmiş olur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —. Takririn lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Hükümet katılıyor mu 
efendim ? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU-

ZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN —• Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Takrir reddedilmiştir efen
dim. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

o ııcü maddeyi okutmadan evvel, gecenin 
'bu saatinde o kadar hacimli bir kanun tasarısı
nın maddelerini izin verireniz arkadaşımız ta
rafından oturarak okunmasını sağlayalım. Tek
lif <ediy:orunı. Kahul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

'Bu kanun bakımından tarım arazisi : 
Madde 3. — Üzerinde ekim, dikim, bakım, 

yetiştirme yapılabilen veya orman hariç doğru
dan doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle 
bitki veya hayvan üretimine, elverişli olan veya 
ıslâh (amelioration) suretiyle üretime elverişli 
hale getirilen araziye, «tarım arazisi» denir. 

Bu kanunda kullanılan toprak ve arazi de
yimleri. birinci fıkrada tanımı yapılan tarım 
arazisi anlamını ifade eder. 

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

Çiftçilikle ilgili tanımlar : 

481 — 



C. Ssnatosu B : 76 21 . 6 . 1973 O : 2 

Madde 4. •— Bu kanunun uygulanmasında : | 
a) Arazi üzerinde gelinme amacı ile bitki | 

veya hayvan yetiştirilmesine veya bunların 
ürünlerinin elde edilmesine, değerlendirilmesine 
'«çiftçilik», 

b ) Çiftçilik işlerini bedenî ve fikrî güçleri
ni kısmen veya tamamen katarak doğrudan .doğ
ruya yapan ve esas geçim kaynağını bu işlerden 
sağlayanlara «çiftçi», 

c) -Saihljbi olduğu -toprağı bizzat işleyenle
re veya işletenlere «toprak sahibi çiftçi», 

•d) Sahibi olduğu toprağı kiracılık veya or
takçılıkla işletenlere «toprak sahibi», 

e) (Başkasının toprağını nakdî veya aynî ve
ya hem nakdî hem aynî belli bir bedel karşılığın
da işleyenlere veya işletenlere «.kiracı», 

f)' (Başkasının toprağım o topraktan elde 
edilecek ürünün belli bir payı karşılığında işle
yenlere «ortakçı», 

k) Çiftçilik işlerinde nakdî veya aynî veya 
ıh em nakdî hem aynî ücret karşılığında çalışan
lara «tarım işçisi», 

Denir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Aile ve aile başkanı : 
Madde 5. — Bu kanunun uygulanmasında 

karı - koca ve varsa reşit olmayan füru ile re
şit olup da evli olmayan ve ailesi başkanı ile 
birlikte oturan fürua «aile» denilir. ı 

Reşit olup da yalnız yaşayan ve evli olma
yan kişiler ile vesayet altında bulunan kişiler 
de aile sayılır. 

Çiftçilik işlerini sürekli ve doğrudan doğru
ya yapan aileye «çiftçi ailesi:», aileden kocaya 
yoksa karıya «aile. başkanı» denir. 

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

'Toprağın verimli olarak işletilmesi ! 
Madde 6. — Toprağın verimli olarak işletil

mesinden maksat : 
a) Toprağın özel niteliklerine ve bulunduğu 

yerin ekonomik ve doğal imkân ve koşullarına 
uygun ibiçimde işlenmesi veya işletilmedi, 

ıb)1 Su ve toprak kaynaklarının korunması, 
toprak verimliliğinin artırılması bakımından zo- { 
runlu ve olağan tedbirlerin alınması, 

'Suretiyle çiftçilik yapılmasıdır. 
Bu esaslara uymayanlarla bu kanunda göste 

rilen istisnalar saklı kalmak üzere toprağını doğ

rudan doğruya işletmeyerek kiraya veya ortağa 
verenler, toprağını işlemiyor veya işletmiyor sa-
yılii'. 

Bu maddeye ilişkin (hususlar yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerıge var. Bu 
itibarla müzakere .açıyorum. Madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı?. Yak. O halde 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Madde 6. — Toprağın işlenmesi ve işletilme
sinden maksat : 

Bu kanunda gösterilen istisnalar saklı kal
mak üzere, toprak sahibinin ve ailesi üyelerinin 
bedenî ve fikrî güçlerini de katarak j 

a) Toprağın özel niteliklerine ve bulundu
ğu yerin imkân ve koşullarına uygun biçimde 
ve verimli bir şekilde, 

b)1 Toprağın veya su ve toprak verimliliği
nin korunması bakımından zorunlu ve olağan 
tedbirleri almak suretiyle arazide geçimlerini 
sağlamak üzere doğrudan doğruya çiftçilik yap
malarıdır. 

Bu esaslara uymayanlarla toprağını kiraya 
ve ortağa verenler toprağını işlemiyor veya işlet
miyor sayılır. 

Bu maddeye ilişkin hususlar yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — Açıklama lüzumunu hissediyor 
musunuz Sayın Mete.?.. 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yök. 

Takrire Sayın Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı efendim?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
tamıyoruz efendini, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU
ZA L (Eskişehir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kajbul etmeyenler.. Kafbul edü-
'memiştii'. 
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Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su- j 
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Tarımsal işletmeler : 
Madde 7. — Bu «kanuna göre tarımsal işlet

me ; "çiftçilik yapılması için gerökli toprak, bina, 
tesis, alet, makine, (bitkisel ve. (hayvansal üretim 
araklarından bir veya birkaçı ile işgücünün bir
likte kullanıldığı üretim birimidir. 

Küçük işletme : Bu kanuna ekli 3 ve 4 numa
ralı tablolarda .gösterilen veya 6 numaralı tab
loya göre bulunan arazi miktarları kadar arazi
ye sahibolan işletmedir. Salhibolduklan küçük 
işletmeleri doğrudan doğruya işletmek suretiy
le geçimini sağlayanlara «fcüçük çiftçi» denir. 

Aile işletmesi : Bu kanuna ekli '3 ve 4 numa
ralı tablolarda gösterilen veya 6 numaralı tab
loya ıgöre bulunan arazi miktarları ıkadar arazi
ye sahibolan işletmelerdir. 

Orta işletme: : Aile işletmesinden (büyük ve 
bu kanuna eikli 1 ve 2 numaralı taiblolarda gös
terilen veya 6 numaralı ta'bl'oya ıgöre bulunan 
arazi miktarları kadar araziye sahibolan işlet
melerdir. 

iörnek işletme : Belli üretim hedeflerine 
ulaşmak için bulunduğu 'bölgenin ekonomik ve 
ekolojik şartlarına göre modern tarım usullerini 
uygulayan, tarımsal 'bir işletme plânı ile çalışan, 
işletme muhasebe kayıtlan tutan, toprak ve ta
nm reformunun uygulandığı bölgede son üç 
yılda "birim alandan bölge ortalamasının Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek belli 'katı kadar 
fazla tarumsal üretim elde eden, işletme tipine 
ve büyüklüğüne göre (gerekli tanmsal alet ve 
vasıtalara salhibolan işletmelerdir. Bir tarım 
işletmesinin örnek tarım işletmesi sayılabilmesi 
için son üç yılda birim alandan bölge ortalama
sının üzerinde elde etmesi gereken üretim fazla
sı yüzde ondan az olmamak üzere,, her bölgenin 
ekonomik ve sosyal şartları gözenünde tutula
rak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu Bakanlığın önemi üzerine Ba
kanlar Kurulu tarafından tespit edilir. 

Sulu ve kuru arazi için ayrı olaraık birim 
alandan alınan verimin bölge ortalamasının tes-
pi'ti ve bir tarım işletmesinin örnek tarım işlet
mesi sayılabilmesi için gerekli nitelik ve şart
lar Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının 

Tanm Bakanlığı ile müştereken hazırlayacağı 
bir yönetmelikle tespit edilir. 

Bu yönetmelik Toprak ve Tarım Reformu 
•Müsteşarlığı tarafından uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, 
müzakere açıyorum. 

Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı

nın 7 nci maddesinin beş ve altıncı fıkralarının 
metinden çıkarılmasını saygıyla arz ve teklif 
ederim. 

Adana, 
Muslihittin Mete Yılmaz 

BAŞKAN — Açıklamaya lüzum hissediyor 
musunuz efendim?.. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bu husus daha sonraki maddelerle ilgili ol
duğu için kısaca huzurunuzu işgal edeceğim. 

5 nci ve 6 nci fıkralarda «örnek işletme» 
deyimi var. Bu «örnek işletme» deyimi tasarı
ya sonradan ilâve edilmiş. Zannediyonım evvelâ 
modern işletme, sonra örnek işletme dendi; ya
ni sonradan ilâve edilmiş bir fıkra oluyor. 

Kanunun uygulanmasında eğer biz fazla de
dikoduya yer vermek istemiyorsak, eğer biz ör
nek işletme adı altında belirli insanları kayır
mak istemiyorsak bu hükmü çıkarmamız gere
kir. 

Muhterem arkadaşlanm ben çiftçiyim, bu ko
nuların içinde yaşayan bir insanım, örnek işlet
meyi (Daha sonra gelecek madde için söylüyo
rum bunu.) şöyle tarif edeceğiz, % 10 fazla ge
lir alacak, ne kadar büyük arazi sahibi varsa 
hepsi örnek işletme sıfatını kazanacak, bir kıs
mı kayrılacak, bir kısmı da siyasal sebeplerle 
(Bugün şu parti, yann öteki parti ; maalesef 
Türkiye'de bunları henüz düzeltemedik) mağ
dur duruma getirilecektir. Sonradan da kamu
laştırma esnasında bu örnek işletmeydi, bu de
ğildi diye ayncalık yapacağız, bu olacaktır. Bu 
nedenle, hiç gereği olmayan ve ilmî bir araş
tırma sonunda tespit edilmesi mümkün olmayan 
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bu «Örnek işletme» deyimini, bıı maddeden çı
kartalım muhterem arkadaşlarım.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 
AYRIM (Kars) — Sizin kendi tasarınızda vardı. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
—• Vaktiyle bizini tasarımızda varmış, arkada
şım öyle söylüyorlar. Orada varsa, ondan da çı
karalım arkadaşlar, eğer onu görüşüyorsak. 

Bu madde çıktığı takdirde, kanun uygula
nırken nasıl olsa. birtakım güçlükler çıkacak. 
birtakım dedikodular olacak falan, bir nebze 
azaltmış oluruz. 

Mâruzâtım bu kadar, saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde 

söz is+even sayın üye?.. Yok. 
Hükümet ve Komisyon katılıyorlar mı efen

dini?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katı 1 nnyoruz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 

katılmıyorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum. ı 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir takrir daha var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 280 S. Sayılı Toprak ve 

Tarım Reformu Kanunu tasarısının; «Tarımsal 
işletmeler» başlıklı madde 7'irin beşinci parag
rafında sözü edilen «Örnek işletme» lerde; 

(Bir tarım işletmesinin örnek tarım işletmesi 
saydabilmesi için son üç yılda birim alanından 
bölge ortalamasının üzerinden elde etmesi gere
ken üretim fazlası c/c 10'daıı az olmamak üzere. 
her bölgenin ekonomik ve sosyal şartları göz-
önünde tutularak Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tes
pit edilir.) cümlesindeki «Yüzde ondan» keli
melerinin kaldırılarak yerine «Yüzde elliden» 
kelimelerinin konmasını saygıyle arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi 

Suphi Karaman 

BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurun. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

arkadaşlarım; 
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Sabahki uzun konuşmamın son kısmında 
özet olarak, bu tasarının çatısı itibariyle bir 
toprak reformunun öngördüğü bütün hususla
rı kapsadığını ve bu bakımdan bu çatısı ile bir 
Toprak Reformu Kanun tasarısı niteliği taşıdı
ğını arz etmiştim; ama içersinde pürüzlü olan 
öyle maddeler var ki, bu pürüzlü maddelerden 
ötürü bu toprak reformu niteliğini taşıyan bu 
çatının, ileride hiç işlememesi gibi durumlarla 
karşı karşıya kalacağından ötürü, toprak refor
munu dejenere edeceğini arz etmiştim. İşte on
lardan bir tanesi burasıdır. 

Tasarının Hükümet tarafından sevkedilen 
metninde bu «orta işletme, örnek işletme» tâbir
leri yok. Orada sadece tarımsal işletme tarif 
edilmiş, bir de küçük işletme, aile işletmesi ta
nıtılmış, küçük işletmenin mahiyeti ile aile iş
letmesi mahiyetinin, toprak bütünlükleri bakı
mından birbirinden farklı olduğu orada açık
lanmıştı. Oysa sonradan Hükümet tasarısında 
bir değişiklik yapılmış, aslında belki de toprak 
reformunu işletmeme amacını güden bir deği
şikliğe gidilmiştir. Maddede bir havli karışık 
cümleler bir araya getirilmiştir. Öyle ki, tasa-
-••rvm Hükümet tarafından sevkedilen metninde 
küçük işletme ile aile işletmesinin büyüklükle
ri abasında bir fark olduğu halde, bu metinde 
bu fark kaybolmuştur. İşte şimdi önünüzde bu
lunan metinde küçük işletmenin tarifindeki ilk 
cümleyi okuyun, aile işletmesinin ilk cümlesini 
de okuyun, birbirinin aynı kelimelerdir. Peki, 
Vrbirinm aynı kelimelerle, aynı tarifi kapsayan 
bir durumla «küçük işletme, aile işletmesi» diye 
iki tip isletmeyi belirtmenin anlamı nedir şu 
halde? Demek ki madde karıştırılırken, bir de 
'"öyle hataya düşülmüştür. 

Şimdi geliyorum bu örnek işletme mesele
sine. 

Örnek işletmenin buraya konmasının gerek
çesi, toprak reformunun yapıldığı anda veri
min düşmesi ihtimaline karşı alman bir tedbir 
olarak gösterilmektedir. Bu tedbir, eğer ör
mek çiftlik denen nesnelerin bir bölgedeki bü
tün tarım arazisi içerisinde çok küçücük, cid
den örnek olan meselâ, oradaki toprakların 
onda birini, sekizde birini kapsayan bir du
rum ise, belki bir dereceye kadar mazur görü
lebilir ; ama bu, oradaki bütün büyük çiftlik
lerin gayet iyi işletiliyor, buradaki şartlar ye-
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rine getiriliyor diye hepsini örnek çiftlik ha- I 
İme getirecek bir hükmü taşıyorsa, son derece 
mahzurludur. Bu maddeyi tabiî 28 nci madde 
ile beraber mütalâa etmek lâzım; 28 nci mad
dede toprak sahiplerine sulu arazide 300 ilâ 
1 000 dönüm toprak, kuru arazide 475 ilâ 2 000 
dönüm toprak bırakılıyor. | 

Örnek isletmelerde ise, indeksler dikkate 
alınmadan, suluda bunun iki katı; yani 600 
ilâ 2 ıbin dönüm. Kuruda 950 - 4 000 dönüm 
toprağı bırakacaksınız. Oysa indeksleri dikka
te almanız halinde, (toprak reformu uygula
nırken bu görülecektir.) Meselâ indeksin 100 
olduğu, aksine indeksin sıfır ile 25 olduğu yer
lerde arazinin 'karakterinde zaaflık vardır diye 
toprağı 1,414 ile çarpıyorsunuz; yani o zaman 
sulu arazide 1 414 dönüme kadar, bırakıyor
sunuz. İndeksin; yani toprak veriminin yük
sek okluğu yerlerde de 707 döfnüme kadar dü
şüyorsunuz. Halbuki, indeksleri de dikkate al
madan 2 bin dönüme kadar şimdi bu örnek 
işletmeleri 28 nci madde ile beraber mütalâa 
ettiğimiz zamanlar, suluda 600 ilâ 2 bin dö
nüm toprak, kuruda da 950 ilâ 4 bin dönüm 
Itopra ğı bırak a c aksınız. 

Arkadaşlarım, sabahleyin bütün örneklerini 
verdiğim Güney Anadolu'da, Çukurova'da eğer, 
('indeksleri de dikkate almadığınıza göre) 2 
bin dönüm toprağı örnek çiftlikler diye sahip
lerine bırakırsanız, ben size teminat vereyim, 
Çukurova'da toprak reformu yapılmayacaktır, 
Ibunun anlamı budur. Tasarının bu hükmü ile 
artık Çukurova'da, Antalya bölgesinde, Ha
tay'da toprak reformunun mevzuu olan toprak 
kalmayacaktır; yani bu örnek ciftik kıstası o 
kadar vahim bir durum meydana getirecektir. 
Bunun sonucunda toprak reformu olmayacak
tır. Bunu şimdiden ilân etmek isterim. 

Şimdi leğer örnek işletmenin bu şeklini ka
bul edip de, örnek işletmenin tammlanmasm-
daki yüzde oranını yükseltirsek, o zaman du
rumu belki kurtarabiliriz. Ben önergemde bu
rada örnek işletmeyi tarih eden % 10' oranını 
% 50'ye çıkarıyorum. Tasarı ortalama verim
den % 10 fazla olması halinde örnek işletmedir, 
diyor. Tasarı örnek işletmeyi aynen şöyle ge
tiriyor;» belli yönetim hedeflerine ulaşmak 
için bulunduğu bölgenin ekolojik şartlarına gö
re modern tarım usullerini uygulayan, tarımsal 

bir işletme plânı ile çalışan, işletme muhase' 
be kayıtlarını tutan...» bunların hepsi afakî şey
ler; ama kayıtları görülebilir, bunlar mühiım 
değil, «...toprak ve tarım reformunun uygulan
dığı bölgede son üç yılda birim alandan bölge 
ortalamasının Bakanlar Kurulunca tespit edile
cek bel!i katı kadar fazla tarımsal üretim elide 
>eden, işletme tipine ve büyüklüğüne göre ge
rekli tarımsal alet ve vasıtalara sahip olan iş
letmelerdir.» deniyor. Mühim olan bunların 
saydığı yedi sekiz vasıf var, hepsi afakî vasıf
lardır ve hepsini bir anda ortaya koymak da 
mümkündür, ama önemli olan birim alandan 
bölge ortalamasının üzerindeki kısmın tespit 
edilmesidir. Bunu kim tespit edecek? Bakan
lar Kurulu. 

Şimdi maddenin müteakip kısmını okuyo
rum; «Bir tarım işletmesinin örnek tarım iş
letmesi s,ayıla bilmesi için son üç yılda birim 
alandan böLge ortalamasının üzerinde elde et
mesi gereken üretim fazlası c/c 10 dan az olma
mak üzere..» 

Şimdi 'arkadaşlarım, bu nispeti % 10 dan az 
olmamak üzere yaptınız mı mesele biter ve orta 
da toprak reformuna konu olan arazi kalmaz, 
ama bu 9r 10ıı meselâ c/c 25V, meselâ % 40, 
(benim teklifimde olduğu gibi) % 50'ye çıkarır
sanız, o zaman durum kurtarılır. 

Ben simdi sizlere çok küçük bir misal arz 
etmek isterim : 

Meselâ, kabul edelim ki ,bir bölgede, tabiî 
burada bölgenin ne 'demek olduğu belli değil. 
Bölge diyor; ama bu bölge hangi bölgeyi kap
samaktadır; bir il çevresi midir, bir coğrafî böl
ge midir? Akdeniz bölgesi... Bğer. Akdeniz Böl
gesini 'alırsanız, Akdeniz Bölgesiniz bâzı yer
lerde üertim 100 iken, bâzı yerlerinde 20 ola
caktır. 20iıin löü'le muamele gördüğü yerde, 
ortalama 60 edecektir, 60'..un % 10 fazlası 66 
edecektir. 66'nın üzerinde kalan bütün bölgeler; 
yani Çukurova hastan başa toprak reformunun 
'1 ışında kalacaktır. 

Şimdi meselâ bir bölgenin içerisinde altı 
türlü verim veren yer olsa, birisi 1.20, (en çok 
üretim) birisi 110, birisi 100, birisi 90, birisi 
40, hir tanesi de 20 olsa; toplamı 480 eder. Or
talaması 80 eder, bunun X:/c .10 fazlası 88'dir. 
88'niıı üstüne bir çizgi çekerseniz, bu altı ye-

| rin dört tanesi bunun üstünde kalır. Ayrıca 
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bunun bir .tehlikesi de var; belki de bölgede bir 
muvazaa olacaktır. Bölgenin büyük bir kısmı
nın, bir süre .için verimini düşürücü tedbirler 
alınacaktır, ortalama.yı düşürmek için; bu belki 
biraz mübalağalı gibi geliyor -ama mümkün
dür. Bütün bu muvazaaları önlemenin yolu, bu
radaki ı% 10 rakamım büyütmektir. 

'Tekrar arz ediyorum, ben tarımcı değilim, 
ben teknisyen- değiilıJm, ben bir tanın mühendisi 
değilim; ama mantık var, akıl var. Eğer bu 
% 10 kalırsa arkadaşlarüm, Türkiye'nin verimli 
bölgelerinin 'hiçbir yerinde bir karış toprak ör-
ı.ek verimin dışında kalmayacaktır. Üç bin dö
nüm, dört bin dönüm olan topraklar Toprak 
Reformu konusuna girecek, ama iki binden aşa
ğı toprak olan bütün bölgelerde örnek, eşlet
me adı altında, hepsinin bu reformun dı
şında kalması söz konusu olacaktır ve toprak 
reformu yapılamayacaktır. Bu kesin bir görüş
tür. 

Yine maddenin böyle büyütülmesin de, ge
nişletilmesinde, hattâ lüzumsuz cümlelerin te
kerrüründe hatalara da düşülmüştür. Meselâ 
bu en son benim okuduğum cümle, «Bir tarım 
işletmesinin örnek tarım işletmesi sayılabilmesi 
dıçin..» şimdi «için» le başlayan bir cümlenin so
nunda, «gerekli» ile bitmesi lâzım. «İçin» diye 
haşlamış, sonu şöyle bitiyor; «... Bakanlar Ku
rulu tarafından tespit edilir», için tespit edilir 
olur mu arkadaşlarım? Yani redaksiyoncu ar
kadaşlarıma hitabecliyorum; böyle cümle olur 
mu"? Cümle de bozulmuş. Aslında bu cümle me
tlinde böyle değil, metinde cümlenin başı ile so
nu birıbirini tutuyor; ama araya bir şeyler so
kuş turuluınca, cümlenin başını ve sonunu aynen 
muhafaza edince, cümlede grama tikal: düzen 
kalmıyor. 

Tekrar arz ediyorum; bu % 10 oranı teklif 
ettiğim igibi <% 50 olmayabilir; ama % 3*0, 
% 40 .gibi bir sayıya çıkarılmadığı sürece, ve
rimli topraklarda toprak reformu yapmak müm
kün olmayacaktır. Bu kesin görüşümdür. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Takririn lehinde aleyhinde söz 

isteyen sayın üye? Yok. Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu ? 

TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTE
ŞARI SABAHATTİN ALPAT — Katılmıyoruz. 

'GEÇİDİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL • (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon ka-tılmı-
' yoılar. Takririn dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Takrir reddedilmiştir. 

7 nci maddeyi beş adet tablosuyla birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sulu arazi ve kuru arazi : 
Madde 8. — Bitki yetişme devresinde lüzum

lu olan fakat doğal yağışlarla karşılanamayan 
su açığının, yerüstü veya yeraltı su kaynakla-
nndan temin edilen sulama suyu ile karşılan
ması imkânı bulunan ve nitelikleri de sulama
ya elverişli olan arazi veya arazi kısmına «sulu 
arazi» denir. Alınacak tedbirlerle sulanması 
mümkün olan arazi de sulu arazi sayılır. 

Yukarda belirtilen anlamda sulanmayan ye 
alınacak tedbirlerle de sulanması mümkün ol
mayan arazi «kuru arazi» sayılır. 

Toprak ve tarım reformunun uygulandığı 
"bölgelerde su ve toprak nitelikleri bakımından 
sulanması mümkün olan arazi, sahibinin kendi 
imkânları ile sulanan arazi haline getirilmiş ise 
buralarda kuru arazi ile ilgili hükümler uygu
lanır. 

Üçüncü fıkra hükmü Devlet sulama şebeke
leri alanlarında uygulanmaz. 

Arazinin, sulu arazi veya kuru arazi oldu
ğu, toprak ve tarım reformu bölgelerinde Top
rak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca, 
toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Köy 
İşleri Bakanlığınca saptanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 8 nci madde okundu, önerge 
var, madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Karaman daha 
önceden söz istemişler. Sayın Karaman?.. Yok. 

Şimdi takriri okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı

nın 8 nci maddesinin üçüncü fıkrasının metin
den çıkarılmasını saygı ile arz ve teklif ede
rini. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

BAŞKAN — Sayın Mete, açıklama yapacak 
mısınız ? 
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MUSLIHtTTiN YILMAZ METE (Adana) 
Zapta geçmesi için yapacağım efendim; yoksa 
tesiri olmaz; ama ne yapayım? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarını; 
Buradaki üçüncü fıkra; «toprak ve tarım 

reformunun uygulandığı bölgelerde su ve top
rak nitelikleri bakımından sulanması mümkün 
olan arazi, sahibinin kendi imkânlarıyla sula
nan arazi haline getirilmiş ise buralarda kuru 
arazi ile ilgili hükümler uygulanır» diyor. 

Bu Türkiye'de çok verimli ve sulanabilen 
birçok araziyi endeks bakımından susuz arazi 
kısmına itecek, büyük haksızlık olacaktır. Be
nim kendi bölgemde; yani Adana'da kuru ara
zide 70 - 80 kilo çiğitli pamuk alınırken, Devlet 
şebekesinin dışında; ama bir mevcut çayın su
yunu kendi arazisine götürerek 400 kilo pamuk 
alan bir adamın tarlasını kuru arazi sayaca
ğım; öte tarafta 80 kilo alanla bir tutacağım. 
O 400 kilo alacak, öteki 80 kilo alacak. Veya 
bilhassa Ceyhan Bölgesinde, Aşağı Ceyhan 
Havzasında henüz sulama şebekesi yapılmamış 
bulunduğu için ırmaktan bir m oto - pampla, üç. 
beş bin lira masraf ile birkaç bin dönüm araziyi 
sulayan ve yine biraz evvel arz ettiğim gibi, di
ğerinin en az dört beş katı ürün olan bir kim
senin arazisini kuru arazi sayacağım, ona göre 
kamulaştırma yapacağım, ona göre kendisine 
bırakacağım. Muhterem arkadaşlarım, büyük 
haksızlık olacaktır. 

Sadece bunu belirtmek için söz almış bulu
nuyorum. üçüncü fıkra çıkarsa, «sulu arazi, 
kuru arazi» deyimini, bunların tarifini, bunla
rın tespitini teknik elemanlar yaparlarsa, daha 
•gerçekçi bir kanun çıkarmış oluruz. Teknik ele
manların yapmadığı sulu ve kuru arazi tarifi
ni, tespitini biz burada; «kendi eliyle suladığı 
takdirde bu kura arazidir.» demek suretiyle, da
ğıtılacak arazi nispetini gittikçe düşürmeye 
doğru bir temayüle giriyoruz. Bakıyoruz, şu 
kanun tasarısı hazırlanırken belki iyi bir şey
ler düşünülmüş; ama gittikçe halk tabiriyle ku
şa çevrilmiş, hemen hemen hiçbir şey bırakıl
mamış. Lütyediniz, üçüncü fıkrayı çıkarmak 
suretiyle bu maddeyi kabul ediniz. O zaman da
ha gerçekçi ve halka yarayışlı bir madde hali
ne 'gelmiş olur, 

Saygılarımla. 
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! BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — Önergenin 
aleyhinde bir hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, buyurunuz. 
M. AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Burada Sayın Mete izah ederlerken bir şeyi 

unutmuş bulunuyorlar; «Devlet imkânlarıyle 
j sulanması mümkün olmayan bir arazi» deni

yor; yani çölde adam kendi imkânlarıyla kü
çük bir vaha yaratmak istiyor, o vahadan da 
geçinmek istiyor. Onun için kendi imkânlarını 
kullanmış, her şeyini oraya seferber etmiş, ve
rimini artırmaya çalışan özel bir durumla kar
şı karşıya kalmıyor ve madde onu izah ediyor, 
ona imkân veriyor. 

Ben bir de şuraya temas etmek istiyorum, 
üç dört bin lira masraflık bir motorla üç bin, 
dört bin dönüm arazi sulanarak, 80 kiloyu 400 
kiloya çıkartacak işletme Adana'da mümkün 
değildir. Ben Antalyalıyım, en güzel toprakla
rın içindeyim, bu mümkün değildir. Biraz mü
balâğa olduğu kanaatindeyim. Bunun da bura
da, zabıtlarda böyle düzeltilmesini arzu ettim. 

Hürmetlerimi sunarını. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yorlar mı? 
TOPRAK VE TABIM REFORMU MÜSTE

ŞARI SABAHATTİN ALP AT — Katılmıyoruz. 
ÖS'ÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UOÜZAL ('Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
iBAıŞKAN — Ka'tılmıyiori'ar. 
Erendim, takriri oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenleır... Kabul edirmiemıiş-
ttir. 

Maddeyi dkunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarımsal yeriıe-şiım : 
(Madde 9. — Tanımsal yerleşimden maksat; 

göçmen göçebe ve naklen yerleştirilenlerle bu 
kanun kapsamı içinde topraklandırılan çiftçi
lerden gerekli görüilenicri, konut ve tarımsal 
işletmenin geroklii kıldığı yapı ve teaisleıi sağ
lamak suretiyle, refanm amaçlarına en uygun 
şekilde yerlıcrjtirmektir. 

'BAŞiKİAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmcyerl;cr... Kabul edil
miştir. 
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Yüzölçümü : 
•Madde 10. — Bu kanunun uygulanmasında 

yüzölçümü olarak kullanılan dönüm 1 000 met-
rekarelik a 1 andır. 

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

İKİNCİ BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMUNA 
•GİRİŞ 

Toprak ve tarım reformu bölgesinin belirtil
mesi : 

Madde 11. — Toprak ve tarım reformunun 
uygulanacağı köyler, ilçeler veya iller Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının önerisi ve 
Bakanlar Kurulunun kararı ile toprak ve tarım 
reformu bölgesi olarak belirtilir ve bu karar 
Resmî Gazetede yayımlanır. 

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

Toprak ve tarım reformunun uygulanması : 
Madde 12. •— Toprak ve tarım reformu böl

gesi olarak belirtilen ve tapulaması bulunma
yan köylerle ilçe veya il belediye sınırları için
deki tarım arazilerinin, öncelikle uygulamaya 
geçilecek alanlardan başlamak üzere, tapulama
sı ile gerekli nitelik ve ölçekteki haritaları ya
pılır; haritaların üzerine arazi kullanma şekil
leri ve toprak endeksleri işlenir. Maliye Bakan
lığından gerekli versi kayıtları ve beyanname
leri İstenir. 

Bunlardan ve diğer verilerden yararlanıla
rak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
emrine geçecek toprakların tespitli, kamulaştır
ma, toprak dağıtımı, mera. yaylak ve kışlakla
rın tespit ve tahsisi. Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatiflerinin kurulması ve gerektiği tak
dirde toplulaştırma ve tarımsal yerleşim işleriy
le bu kanunda öngörülen diğer işler birbirini 
tamamlayacak şekilde hazırlanacak program ve 
plânlara göre birlikte yürütülür. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleriyle ilgili 
etüt, proje ve yatırımlar, kalkınma plânı ve 
yıllık icra plân ve programlarında özel bir bö
lüm olarak belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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Duyuru : 
Madde 13. — Toprak ve tarım reformu böl

gesi olarak belirtilen köy, ilçe veya illerde top
rak ve tarım reformu uygulanmasına başlandı
ğı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 
uygun ve alışılmış araçlarla ve varsa o bölgede 
çıkan gazetelerden birisi ile duyurulur, 

Bu duyuru Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumunca ücretsiz yayınlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Bildirim verilmesi : 
Madde 14. — Tarım arazilerinin mâlikleri. 

veya malik sıfatıyle zilyedlerl, bir bölgenin top
rak ve tarım reformu bölgesi olarak ilân edil
mesinden itibaren üç ay içinde, mâlik veya zil-
yed oldukları araziler hakkında, çıkarılacak yö
netmelikte gösterilecek yetkili mercilere bikii-
rim vermekle yükümlüdürler. 

Bu bildirimde; mâlik veya zilyedin ad ve 
soyadı, yaşı, medenî hali ile arazinin gerçek bü
yüklüğü. işletme ve kullanılış şekli ve mülkiyet 
veya zilyedlik hakkı üzerinde bir ihtilâf bulu
nup bulunmadığı bildirilir. 

Bildirimler tapulu taşınmaz mallarda mâlik, 
tapusuz taşınmaz mallarda zilyed tarafından, 
velayet veya. vesayet altındaki kişiler için ve
li, vasi veya kayyım tarafından, ihtilaflı arazi
de hak iddiasında bulunanlar tarafından, müş
terek veya iştirak halinde mülkiyette temsilci 
veya hissedarların tamamı yahut herhangi biri
si tarafından, tüzelkişilere ait arazilerde tüzel
kişiyi temsile yetkili olan kişi tarafından dü
zenlenerek imza edilir. 

Bildirimlerin şekil ve muhtevasına ilişkin 
ayrıntılar ile bildirim verilmesi ve incelenmesi 
işlemlerinin nasıl yürütüleceği çıkarılacak yö
netmelikle tespit edilir. Yönetmelik, bu kanu
nun yayımı tarihinden itiba.ren bir ay içinde 
çıkarılır. 

Bildirimler hiçbir vergi, harç ve resme tabi 
değildir. 

•BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Bildirimlerin incelenmesi ; 
Madde 15. — Bildirimler, ilgili dairelerden 

sağlanacak kayıtlara ve dıiğer belgelere göre 
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toprak ve tarım reformu bölgelerinde toprak 
ve tarım reformu Bölge Başkanlığınca, toprak 
ve tarım reformu bölgeleri dışında Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca yetkili kılına
cak mercilerce yerinde incelenir. 

Bildir imleri; ı. biçim ve kapsamına ilişkin 
ayrıntılar ile bildirim verme işlemlerinin nasıl 
yürütüleceği ve incelemenin nasıl yapılacağı 
yönet;melikte gös,terilir. 

BARKAN —. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Çifter kütükleri : 
Madde 10. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde çiftçiler kendilerini «Çiftçi kütükle
ri» ne yazdırmakla yükümlüdürler. Kütüklere 
kendilerini Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığınca belirtilen süre içinde yazdırma-
yanlar, istenen belgeleri doğru bir şekilde ver
meyenler Are Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığınca tanınan ek süre içinde yanlışlık
ları düzelt mey enlerle eksiklikleri tamamlama
yanlar bu kanunla çiftçilere tanınan yardımlar-
d an yar a r la n anı azlar. 

Çiftçiliği terk edenler kütükteki kayıtlarım 
belirtilen süre içinde sildirmek zorundadırlar. 

Çiftçi kütüklerini hangi kuruluşun tutacağı 
ve İm kütüklerin biçim ve kapsamına ilişkin ay
rıntılar yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Köy sınırları : 
Madde .17. — Toprak ve tarım reformu böl

gesi olarak belirtilen yerlerde sınır kâğıdı ol
mayan veya aralarında uyuşmazlık bulunan 
köylerin sınırları Toprak ve Tarım Reformu 
Bölge Başkanlığınca, duyuru tarihinden itiba
ren en geç altı ay içinde bitişik köylerin muh
tar ve ihtiyar kurulu üyeleri ve varsa belediye 
başkanları dinlenerek kayıt ve belgelere göre 
tespit edilir. Tespit kararma karşı, ilgili köy 
muhtarları veya belediye başkanları, kararın 
tebliğinden itibaren onbes gün içinde görevli 
mahkemeye itiraz edebilirler. İtiraz, Toprak ve 
Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu kararı 
aranmaksızın, otuz gün içinde miah'kemeoe ka-
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rara bağlanır. Mahkemenin verdiği bu kararlar 
aleyhine üst yargı mercilerine başvurulamaz ve 
bu sınırlar, yeniden köy kurulması, köylerin 
birleştirilmesi ve tabiî âfetlerin gerektirdiği 
sınır değişiklikleri hariç, kesinleştikleri tarih
ten. itibaren on yıl süreyle değiştirilemez. Onun
cu yıldan sonra, bu sınırlarda değişiklik yapıl
ması gerektiği takdirde, yapılacak değişiklik
ler Köy Kanunu ile İl İdaresi Kanunu hüküm
lerine tabidir. 

Bu konuda idarî makam veya idarî yargı 
mercilerinde bulunan ve henüz kesinleşmemiş 
olan uyuşmazlıklara ait dosyalar, birinci fıkra 
hükmüne göre işlem yapılmak üzere, duyuru 
tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığına 
re'sen devredilir'. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... M>ad-
de kabnl edilmiştir. 

Temliki tasarrufların durdurulması : 
Madde .18. —• Toprak ve tarım reformu böl

ge,:-;! olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Ku
rulu kararının yayımlanma tarihinden itibaren 
o bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet da
ğılımı açısından sona ermesine kadar, gerçek 
kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazi
den tapuda kayıtlı olanlar devir ve temlik ("dile
mez ve tapuda kayıtlı olmayanların zilyedliği 
devredilemez. Aviıcak, bu süre üç yılı aşamaz. 

Bu gibi arazi yukarıda belirtilen süre için
de, ancak T. (J. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî 
Donatım Kurumuna ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine ipotek edilebilir. 

İpotek edilen bu taşınmaz malların satışı ge
rektiği takdirde, bedeli, alacaklı banka, kurum 
ve kooperatife ödenmek suretiyle, taşınmaz 
mal Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em
rine geçer. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak be
lirtilen Devlet sulama şebekesi alanlarında, 
temliki tasarruflar, sulama şebekesi kısımları 
tamamlanıp sulamaya geeilinceye kaçlar durur. 
Ancak, bu süre beş yılı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge var, madde üzerinde görüşme açıyorum. Söz 
isteyen sayın üye <? Yok. 

Önergeyi okutuyorum. 
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" iSayrn Başkanlığa 
Toprak ve tarım reformu tasarımının 18 nea 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ©derim. 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Madde 18. — (İlâve 2 nci fıkra) 
Toprak reformu bölgesi olarak belirtilen 

yerlerde saıhipleııi tarafından arazi ve bildirim 
kâğıtlarında gösterilen ve bölge dışında bulu
nan diğer arazilerde yukandaiki fıkra hükmüne 
tabidir. 

BAıŞKAN — Takrir sahibi açıklama yapa
cak mı efendim! 

iMUtSLÎHitTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Hayır. 

BAŞKAN — Lehinde ve aleyhinde söz iste
yen say m üye? Yok. 

Hükümet ve Komisyon önergeye kakılıyor
lar mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN Ö2TRAK — 
Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZiLYA AYRIM (Kars) — Katılmıyoruz. 

'Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

(Maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza su
nuyorum .Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNOÜ BÖLÜM 

Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı em
rine geçecek arazi : 

Madde 19. — Aşağıda belirtilen arazi. Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine ge
çer : 

a) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştı-
rılaeak arazi. 

ıb) Devlete aidolup kamu hizmetlerinde 
kullanılnıak üzere tahıi's edilmemiş olan arazi. 

e) Kazandırıcı zamanaşımı hükümleri sak
lı kalmak kaydıyle 7G6 sayılı Tapulama Kura
mınım 38 nci maddesi gereğince Hazine adına 
tespit ve tescil edilecek arazi. 

d) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta iken 
sonradan tahsisi kaklınlaaı Devlete ait arazi. 
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e) [Mahalli idarelerin yararlanmasına bıra
kılmış veya bu idarelere tahsis edilmiş olan me
ra, yaylak ve kışlaklar. 

f) Hazilııeee, özel kanunlarla, bedelsiz ola
rak belediyelere devredilen araziden imar plân
larına göre ihtiyaçtan fazla olduğu, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca ilgili bakanLk-
larm görüşü alınarak tespit edilecek arazi par
çaları. 

g) Kesinleşen orman tahdit harita ve tuta
nakları dışında bırakılan yabanî meyvelik, fun-
danlık, makilik ve benzeri arazi ile özel kanu
nuna göre orman tanımına girmeyen arazi. 

h) 'Göllerin ve bataklıkların kuruması ve
ya kurutulnıası, nehirlerin mecra ve seviye de
ğiştirmesi, göl ve deniz kıyılarının dolması ve
ya doldurulması ile meydana gelen ve gelecek 
olan arazi._, 

i) İskân kanunlarına göre başka yere kar
şılıksız yerlîştiriienlerJn terk ettikleri araıi-
nin tamamı. 

Bu madder.<in birinci fıkrasının (b) bendi 
hükmüne göre Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının enirine geçecek arazide, 28 Aralık 
1960 tarih ve 189 sayılı Kanun hükümleri sak
lıdır. Ancak, bu kanun hükümlerine göre satıl
ması istenilen araarnin tanın arazisi alarak kul
lanılmak istenilip istenilmediği Maliye Bakan
lığı tarafından Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığından sorularak tanm arazini olarak 
kullanılmak istenilenler söz 'konusu müsıtc§arbk 
emrine tahsis edilir. Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca topraksız çiftçiye dağıtılacak 
olan toprakların, Millî Savunma B akardı ğm-
dan devralman yerlere ait tafcsutleıi veya toplu
ca alınacak bedelleri, tahsilat yapıldıkça, 189 
sayılı Kanun hükümlerine göre Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden açı
lacak özel tertibine gelir kaydolunur. 

Yukarıda (\g) bendi uyarınca Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı enirine geçecek ara
ziden emek ve masraf ihtiyar edilerek ıslah 
ve ihya edilen yerler üzerinde kazanılmış olan 
ıhaklır ile (h) bendinde belirtilen arazi üzerin
de kanunları uyarınca kazanılmış olan halklar 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Bir önerge var okutuyorum. 
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'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

nın 19 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
iMuslihiıttin Yılmaz Mete 

Madde 19. — Toprak Reformu bölgelerinde 
ve Toprak Reformu bölgeleri dışında aşağıda 
belirtilen arazi toprak reformu Müsteşarlığı 
emrine geçer : 

a) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştı-
rılacak arazi, 

b) Devlet ile il, belediye ve köy tüzel kişi
lerinin özel mülkiyetindeki kamu hizmetlerin
de kullanılmayan araziler, 

e) Kazandırıcı zamanaşımı hükümleri sak
lı kalmak kaydıyle tapuda kayıtlı olmayan ve
ya tapu sicilinde malikinin kim olduğu tespit 
edilemeyen topraklar ile özel kişiler tarafından 
işletilen sahipsiz araziler, 

d) Mahallî idareler tarafından işletilen sa
hipsiz araziler, 

e) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu ve öteki kanunlara göre dağıtılan, tahsis, 
tefviz veya temlik edilen topraklardan geri 
alınmış bulunanlar ile bu kanun veya ilgili ka
nunlar hükümlerine göre geri alınacak toprak
lar, 

f) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta olup 
da sonradan taliyisin kaldırılması sonucu, Dev
letin ve öteki kamu tüzel kişilerinin özel mül
kiyetine veya hüküm ve tasarrufu altına geçe
cek arazi, 

g) Mülhak veya mazbut vakıfların tüzel
kişilikleri adına Vakıflar Genel Müdürlüğü ve
ya mütevellileri tarafından tasarruf edilmekte 
bulunan vakıf arazisinden bu kanunun 6 ncı 
maddesine uygun şekilde Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce işletilmeyenlerle, işletilmekle bera
ber vakfın kuruluş amacına uygun olarak hiz
met yapmadığı Toprak Reformu Müsteşarlığı 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce birlikte tes
pit edilen arazi, 

h) Mahallî idarelerin mülkiyetinde bulu
nan veya yararlanmasına bırakılan mera, yay
lak ve kışlaklar, 

i) Özel kanunlarla Hazinece bedelsiz ola
rak belediyelere devredilen araziden imar plân

larına göre ihtiyaçtan fazla olduğu Toprak Re
formu Müsteşarlığınca ilgili Bakanlıkların gö
rüşü alınarak, tespit edilecek toprak parçaları, 

j) Devletin, hüküm ve tasarrufu altındaki 
özel mülkiyete konu olmayan tuzlu, alkali, taş
lık, bataklık arazi ve kesinleşen orman tahdit 
harita ve tutanakları dışında kalan yabani mey
velik, fundalık ve makilik arazi ile bilimsel ba
kımdan orman tanımına girmeyen orman için
deki veya ormana komşu arazi, 

k) Göllerin kuruması veya kurutulması, 
nehir, göl ve deniz kıyılarının dolması veya dol
durulması sonucu meydana gelecek kamu hiz
metlerine tahsis edilmemiş arazi, 

1) İşlemeye ve işletmeye elverişli olmayan 
araziden Devlet veya öteki kamu tüzelkişileri 
tarafından ıslah suretiyle elde edilecek arazi, 

m) Tapu sicilinde kişiler adına kayıtlı 
olup da kayda göre sınırları değişebilir ve ye
rine sınırları genişletilmıeye elverişli arazilerin, 
yapılacak belirtme ve ölçme sonunda yüzölçü
mü tapu sicilinde yazılı miktarda arta çıkan kı
sımları, 

n) Hazinece özel kanunlar hükümlerine 
göre miktar üzerine satılan veya tefviz veya 
tahsis edilen, paralı veya parasız dağıtılan top
rakların ölçü sonucunda tespit edilen fazla kı
sımları, 

o) İskân kanunlarına göre başka yere kar
şılıksız yerleştirilenlerin terlk ettikleri toprak
ların tamamı. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde aleyhinde 
söz isteyen sayın üye"? Yok. Hüküm et ve Ko
misyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Kars) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.., Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okuman şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em
rine geçiş : 

Madde 20. — 19 ncu maddenin (a) bendin
deki arazi, bu kanuna göre kamulaştırma ile; 
(b), (e) ve (g) bentlerindeki arazi, bu kanunun 
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yürürlüğe girmesi ile; (f) bendindeki arazi, 
tespit edilmesi ile; (h) bendindeki arazi, mey
dana gelmesi ile; (c) ve (i) bentlerindeki ara
zi, Hazine adına tescil ile; (d) bendindeki ara
zi, kamu hizmetlerine yapılan tahsisim kaldırıl
ması ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğı emrine geçer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Arazi üzerinde tasarruf ve tahsis yetkisi : 
Madde 21. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı emrine g-eçen ara^i, topraksız olan 
veya. yeter toprağı bulunmayan çiftçi aileleri
ne dağıtılabileceği gibi bu kanundaki amaçla
rın ve 1306 sayılı Kanuna göre yapılacak iskân 
projelerinin gere e'kl eşme sini sağlamak için de 
tahsis edilebilir. 

19 ncu maddenin (a) bendi dışındaki Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı enirine ge
çen araziden, toprak ve tarım reformu aımıaçla-
rı için kullanılması gerekli olmayanlar, ilgili 
kuruluşun müracaatı ve Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının izni ile kamu hizmetle
rinde veya özel kanunlarla kendilerine verilen 
görev ve yetkiler içinde kullanılmak üzere Dev
let kuruluşlarına tahsis edilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Devlete ait kuruluşlardan yararlanma ve 
yeni kuruluşlar meydana getirme : 

Madde 22. — Toprak ve tanım reformu ile 
ilgili olarak çiftçilerin eğitilmesi, tohumluk, da
mızlık ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması 
arıvçları ile Devlete ait mevcut kuruluşlardan 
yararlanılır. 

Gerekli hallerde, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı emrine geçen araziden uygun gö
rülenler, üzeninde bininci fıkrada öngörülen 
amaçlarla üretim ve eğitim müesseseleri kurul
mak üzere ilgili kuruluşlara tahsis edilebilir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Satım ve kiralama : 
Madde 28. — Toprak ve Taran Reformu 

Müsteşarlığı, bu kanun hükümlerine göre em
rine geçen araziyi gerçek ve tüzelkişilere bu 
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kanunda öngörülen amaçlar dışında kullanıl
mak üzere satamaz ve kiralayamaz. 

Ancak : 
a) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı

ğı bu kanun uyarınca emrine geçen araziyi mil
lî savunma ihtiyacının karşılanması, ülkenin 
ekonomik, sosyal, teknik gelişmesi ve buna bağ
lı yeni iskân alanlarının sağlanması; kıyıların 
korunması ve turizm amaçları için Bakanlar 
Kurulu kararı ile Hazinenin tasarrufuna bıra
kabilir. Bu takdirde, kamulaştırma karşılığı 
ödenmesi gereken hallerde, bedel doğrudan doğ
ruya bu amaçlarla yapılan kamulaştırmalarda 
uygulanan kanunî hükümlere göre ödenir. 

,b) Köy içinde bulunup konut kurmaya el
verişli arsa durumunda bulunan yerler, köy ih
tiyar kurulunun konut yerine ihtiyaç gösterme
si üzerine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca o köye yerleşmiş olan gerçek kişilere 
pazarlık yolu ile satılabilir. 

c) 'Kamulaştırılan arazi dağıtılıiıcaya ka
dar, Devletçe ihya veya ıslah suretiyle tarıma 
elverişli hale getirilen arazi ile bu kanun hü
kümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı emrine geçen diğer arazi ve bu mad
denin (a) bendi hükmü gereğince Hazinenin 
taasrrufuna bırakılan arazi, tarımsal işleme ve 
çalışmalar tahsis durumuna engel teşkil etme
diği hallerde, topraksız çiftçilere veya birlikte 
işletecek topraksız çiftçi gruplarına Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca kiraya verile
bilir. Arazimin kiraya verilmesi, kiracıya dağı
tımdan öncelikle yararlanma hakkını vermez. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak tahsis 
ve satım işlenileni esasları ile kiraya, verilecek 
arazi miktarı, kira bedeli ve kira süresi Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca saptanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

(Başkanlık Divanında. Başkanvekili Macit 
Zer en "in yerini Mehmet Ünaldı aldı.) 

Kazandırıcı zamanaşımı ile aynî hak kazan
ma yasağı : 

Madde 24. — Bu kanun hükümlerine göre 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
geçen arazi üzeninde kazandırıcı zamanaşımı iş
lemez ve bu yolla mülkiyet ve öteki aynî hak
lar kazanılamaz. 
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Arazinin Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı emrline geçmesinden önce kazandırıcı 
zamanaşımı şartlarını tamamlamış olanların 
hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Toprak değiştirilmesi ? 
Madde 25. — Teknik, ekonomik ve hukukî 

nedenler ve zorunluluklarla Toprak ve Taran 
Reformu Müsteşarlığınca lüzum görülmesi ha
limde gerçek ve tüzelkişilere ait arazi sahiple
rinin muvafakati ile Toprak ve Tarım Reformun 
Müsteşarlığı emrine geçen aynı değer ve nite
likteki arazi ile değiştirilir. 

Değiştirme işlemi aşağıda yazılı şekilde ya
pılır : 

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

b) Değer ve nıitelıiikte faik bulunursa bu 
fark değiştirilen toprağın ölçülerinde değişik
lik yapılmak suretiyle kapatılır. Değerlerin 
eşitliği, değiştirmenin yapıldığı yıldaki değer
ler karşılaştırılarak sağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

IKamulaştırılacak topraklar : 
ıMasdde 26. — 19 ncu maddenin kamulaştır

maya tabi olmaksızın Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının emrine geçecek araziye iliş
kin hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda sa
yılan gerçek ve tüzelkişilere ait tarım toprak
ları, varsa üzerindeki tarımsal işletme ile ilgili 
yapı veya tesislerle birlikte kanunlaştımlır : 

>a) Mülhak ve mazbut vakıflara aidolup, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün zeytinyağı fab
lukalarına hammadde temin eden zeytinlikler 
ile Devlet Üretme Çiftlikleri haricolmak üzere 
kurumlara, ticaret şirketlerime, demeklere, ko
operatiflere ve bunların biriliklerine, 442 sayılı 
Köy Kanununun 87 nci maddesinde sayılan 
gerçek ve tüzel kişilere ait arazinin tamamı ile 
kamu tüzelkişilerine, kamu iktisadî teşebbüsle
rine, resmî kurumlara, kamu tüzelMşilerinin, 
resmî kurumların ve kamu iktisadî teşebbüsle
rinin katıldıkları kurum veya şirketlere ait 
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arazinin kaımu hizmetlerinde kullanılmayan kı
sımları. 

b) Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, 
reformun ilân edildiği tarihte 6 nci maddede 
belirtilen esaslara göre verimli olarak işletdlm'e-
yen veya 128 nci maddede sayılan istisnaî hal
ler saklı kalmak üzere doğrudan doğruya işle-
tilrneyerek kiraya veya, ortakçılığa verilen top
rakların tamamı. 

c) Ailelerle aile sayılan kişilerin doğru
dan doğruya ve verimli olarak işledikleri veya 
işlettikleri veya 128 nci maddenin (a), (b), 
(c), (d), (.e) ve (h) bentlerinde sayılan istis
naî haller sebebiyle kiraya veya ortağa ver
dikleri Türkiye'deki toprakları toplamanın 28 
nci maddede belirtilen esaslara göre ve bu ka
nuna ekili 1 ve 2 numaralı tablolarda gösterilen 
veya 5 numaralı tabloya göne bulunan miktar
ları geçen kısmı ile 128 nci maddenin (f) ve 
(g) bentlerinde sayılan istisnaî haller için bu 
bentlerde belirtilen miktarları geçen kısım. 

d) Devletçe borçlandırılmak suretiyle baş
ka yerlere yerleştirilen kimselerin, eski yerle
rinde iskân kanunlarına göre bıraktıkları top
rakların tamamı, 

'e) İl, belediye ve köy tüzelkişilerinin mül
kiyetindeki kamu hizmetlerindıe kullanılmayan 
arazinin tamamı. 

f) İl belediye ve köy tüzelkişilerinin mül
kiyetindeki mera, yaylak ve kışlakların bu ka
nun hükümlerine göre saptanan ihtiyaçtan faz
la olan kısımları. 

Kamu tüzel kişilerine, kamu iktisadî teşeb
büslerine resmî kurumlara, mazbut ve mülhak 
vakıflara ve tammla iştigal eden koopeHatiflere 
ve bunların birliklerine ait toprakların tamîa-mı 
veya bir kısmı, kullanılmakta oldukları amaç 
gözönüne almanak, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile kamulaştırma dışında bırakılabilir. 

Kamulaştırılan arazimin bir kısmının üzerin
de kahvehane, han, dükkân, değirmen, imalât
hane ve fabrika gibi tarımsal işletme ile ilgili 
olmayan yapı veya tesisler mevcut ise bunların 
üzerinde bulunduğu arazi parçası kamulaştırana 
dışında bırakılır. Bu mıaddenin (d) bendi bit 
fıkra hükmüne tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 
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Madde ile ilgili bir önerge var, talkdiim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Toprak ve Taran Reformu Kanunu tasarı

sının 26 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
iMuislihitltbin Yılmaz Mete 

Madde 26. — Aşağıda sayılan gerçek ve tü
zel kişilere ait topraklar, varsa üzerindeki ta
rımsal işletme ilıe ilgiDi yapı veya tesisleriyle 
birlikte kıamulaştırılır. 

a) 442 sayılı Köy Kanununun 87 ncıi mad
desinde sayılan 'kimselere, derneklere, kurumla
ra, vakıflara, ticaret şirketlerine, her çeşit ta
rım kooperatiflerine ve birliklerine ve Devlet 
Üretme Çiftlikleri haricolmak üzere, kamu tü
zelkişilerine, Kamu İktisadî Teşebbüslerine, 
resmî kurumlara, kamu tüzeUdşileriııin, resmî 
kurumların ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
katıldıkları kurum veya şirketlere ait 21 nei 
madde dışında kalan toprakların tamamı, 

b) Ailelerlef aile sayılan kişilerin nerede 
olursa olsun toprakları toplamamın bu kanunun 
28 nei maddesinde gösterilen miktarları geçen 
kısmı, 

e) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra, 6 ncı maddede belirtilen esaslara göre işlen
meyen veya işletilmeyen toprakların tamamı, 

d) İskân kanunlarına göre başka yere pa
ralı olarak veya borçlandırılarak yerleştirilen 
kimselerin bıraktıkları toprakların tamamı, (a) 
bendinde sayılan gerçelk ve tüzelkişilere ait top
rakların tamamı veya bir kısmı Toprak Refor
mu Müsteşarlığının önerisi ve Bıakanlar Kurulu 
kararı ile bu madde hükmü dışında bırakılabi
lir. 

Kamulaştırılan topraklar üzerindeki kahve
hane, han, dükkân, değirmen, imalâthane ve fab
rika gibi tarımsal işletme ile ilgili olmayan ya
pı veya tesisler kamulaştırma dışında bırakı
lır. Bu maddenin (d) bendi bu fıkra hükmüne 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim ? 

DEVLET BAKACI İLHAN ÖZTRAIK — 
Katılmıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kajbul 
edilınıişiiir. 

ıKöy yerlerinin kamulaştırılması : 
Madde 27. —• Bu kamunun yürürlüğe girme

sinden önce sahipli arazi üzerinde Köy Kanu
nu hükümlerine göre köy ve köye bağlı yerle
şim yerleri olarak topluluk vücuda getiren aile
lerin ellerinde bulundurdukları ev, ahır, saman
lık ve avlu gibi tarımsal işletme ile ilgili yapı 
veya tesisler, bu kanunun 28 nei maddesinde 
gösterilen sınırlara bakılmaksızın, yapı veya 
tesisler arsa sahibi tarafından kurulmuşsa arsa 
ile birlikte, ellerinde bulundurulanlar tarafın
dan kurulmuşsa sadece kapladıkları arsa, bu 
kanun hükümlerime göre kamulaştırılıp ellerin
de bulunduranlar adına borçlandırılarak tescil 
edilir. 

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

(Bırakılacak toprak miktarı : 
Madde 28. — Aile başkanlarına ve aile sa

yılan kişilere arazileri sulu ise tablo l'de belir
tilen miktarda, arazileri kuru ise tablo 2'de be
lirtilen miktarda arazi bırakılır. 

(Bu kanunun 7 nei maddesinde belirtilen 
şartlan haiz olduğu Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca kabul edilen örnek işletme sa
hiplerine, arazilerinin sulu veya kuru olmasuna 
göre, toprak endelksine bakılmaksızın 1 ve 2 nu
maralı tablolarda gösterilen miktarların bir 
katı daha fazla arazi bırakılır. 

Hayvancılık ve mandıracılık harieolmaik 
üzere, aynı zamanda çiftçilikten başka bir mes
lekte de iştigal eden ailelere ve. aile sayılan ki
şilere sulu arazide tablo l'de belirtilen miktar
da, kuru arazide tablo 2'de belirtilen miktarda 
arazi bırakılır ve bu aileler ve aile sayılan ki
şiler, bu maddenin ikinci fıkrası hükmünden ya
rarlanamazlar. 

(Bırakılacak arazinin bir kısmı sulu, bir kıs
mı kuru ise o yerin tablo 2'de belirtilen kuru 
arazi miktarının, tablo l'de belirtilen sulu ara
zi miktarına oranı esas alınarak, sulu arazi mik
tarı kuru arazi miktarına dönüştürülerek işlem 
yapılır. 
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'Tablo 1 ve 2töe belirtilen rakamlar aidolduk-
lan ilçelerin sınırları içindeki her yere uygula
nır. • 

Taiblo 1 ve 2'de bulunmayan ilçelerin hangi 
kategoriye gireceği yönetmelikte belirtilecek 
esaslara göre Toprak ve Tarım. Reformu Müs
teşarlığınca tespit edilir. 

Kamulaştırılacak arazi miktarı 54 ncü mad
dede belirtilen esaslara göre bir çiftçi ailesinin 
topraklandırılnıasma yetmeyecek mifctaırda ise 
ve bitişiğinde kamulaştırılacak veya dağıtılabi
lecek: başkaca arazi yoksa, Topralk ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca kamulaştırılmayarak 
sahibine bırakılabilir. 

Tablo 1 ve 2'de belirtilen arazi miktarları 
toprak endeksi elli olan araziler içindir. 

T'opralk endeksi elliden farklı arazilerde bı
rakılacak toprak miktarı tablo 5'teki katsayıla
rı ile elli endeiksine göre bınakılacak miktarla
rın çarpılmasıyla bulunur. 

Topralk endeksi, arazilerin profil karakteri, 
toprak bünyesi, meyli, tuzluluk, alkalilük, asit-
lilk, erozyon, mikroröliyef gibi faktörler nazarı 
itibara alınarak Toprak Su Genel Müdürlüğü 
tarafından tespit olunur. 

Bu maddenin uygulanmasına iiişjkin diğer 
hususlar yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde ile ilgili bir önerge var 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 28 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Madde 28. — Ailelerle,» aile sayılan kişilere, 
mülhak ve mazbut vakıflara vergi değeri 
500 000 liraya kadar olan toprak bırakılır. 
Vergi değeri toprak sahibinin 1972 yılından 
bildirdiği kesinleşmiş vergi değeridir. 

Ancak, vergi değeri ne olursa olsun bırakı
lacak toprak miktarı, iklim bölgelerine göre : 

İklim bölgeleri Kıraçta Suluda 

Yarı kurak 
Nemli soğuk 
Yarı kurak az nemli 
Yarı kurak nemli 
Nemli 

1 600 
1 400 

750 
500 
300 

400 
350 
300 
200 
150 

Döneme geçemez. Bu miktarların hesaplan
masında bağ, bahçe, meyvelik ve benzerleri sulu 
arazi sayılır. 

Kıraç ve sulu arazinin bir arada bulunması 
halinde, yarı kurak ve nemli soğuk bölgelerde 
arazinin dört katı; yarı kurak az nemli ve yarı 
kurak nemli bölgelerde sulu arazinin iki buçuk 
kat ı ; nemli bölgelerde ise, sulu arazinin iki katı 
kıraç miktarına eklemek suretiyle tümü kıraç 
arazi sayılarak hesaplama yapılır. 

Vergi değeri 500 000 lirayı ve herhalde ikin
ci fıkrada gösterilen büyüklükleri gecen toprak
ların fazla kısımları kamulaştırılır. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
Hükümet ve komisyon katılıyorlar mı efendim? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZ AL (Eskişehir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve komis
yon katılmadıklarını bej'an etmişlerdir, önerge
nin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Sahibine ait toprak miktarının hesaplanma

sı : 
Madde 29. — Ailelerle aile sayılan kişilere 

ait arazi miktarının tespitinde tapulu ve tapu
suz toprakların tamamı hesaba dahil edilir. Top
rak ve Tarım Reformu Örgütünce tarıma elve
rişli olmadığı tespit edilen arazi hesaba dahil 
olunmaz. 

Bir aileye ait toprak miktarı, aile üyelerinin 
nerede olursa olsun tasarruflarında bulunan 
topraklar toplanarak tespit edilir. 

İştirak halinde mülkiyette ortakların, müşte
rek mülkiyette her paydaşın payına düşen top
rak miktarı ayrı hesalbedilir ve ortak veya pay
daşın toprak miktarına eklenir. Aile üyelerinin 
paylarına düşen toprakların toplamı, aileye ait 
toprak miktarına eklenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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30 neu maddeyi okutuyorum. 
Müşterek mülkiyette payın kamulaştırılması 

ve toprağın bölüştürülmesi : 
Madde 30. — Birden çok kimsenin müştere

ken malik bulundukları toprağın tamamının ka
mulaştırılması gerekmeyen hallerde, ilgili payda
şın payının tamamı veya bir kısmı kamulaştırı-
lır. 

Hazinenin yukarıdaki fıkra uyarınca kamu
laştırdığı veya başka nedenlerle paya sahip bu
lunduğu toprakta, Hazine payına düşen yer, il
gili paydaşlar tarafından Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Başkanlığının bu konudaki yazılı 
isteminden itibaren iki ay içinde aynen bölüştü
rülerek ayrılır. Paydaşların bulunmaması veya 
uyuşmaması halinde aynen bölüştürmeyi Toprak 
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı yapar. Her 
paydaş bölüşme haritasının kendisine bildirildi
ği günden başlamak üzere otuz gün içinde, gö
revli mahkemeye başvurarak bölüştürmeye karşı 
dava açabilir. Mahkeme, Toprak ve Tarım Re
formu Uyuşmazlık Komisyonunun kararını ara
madan dava tarihinden başlayarak üç ay içinde 
konu hakkmda karar vermekle yükümlüdür. 
Mahkeme, bölüştürme ile ilgili itirazı haklı bu
lursa aynen bölüştürmeyi kendisi yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

31 nei maddeyi okutuyorum. 
İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülki

yete çevrilmesi : 
Madde 31. — Toprak ve tarım reformu böl

gesinde uygulamaya geçileceğinin duyurulmasın
dan itibaren bir ay içinde mirasçılar, tapuda ad
larına intikal işlemini yaptırmak zorundadırlar. 
Elde olmayan nedenlere dayanan gecikmelerde 
bu süreyi bir ay uzatmaya Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Başkanlığı yetkilidir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı mirasçıların 
ve hisse miktarlarının tayinini ve iştirak halin
deki mülkiyetin, paylarının belli edilmesi sure
tiyle, müşterek mülkiyete çevrilmesini görevli 
mahkemeden isteyebilirler. 

Miras bırakanın ölümü tarihine göre veraset 
belgesi aranılmasına gerek olmayan hallerde, bu 
işlemler, ilgililerince köy veya mahalle ihtiyar 
kurulundan alınacak belgeye dayanılarak tapu 
dairelerince yapılır. 
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İlgililerin süresi içinde yaptırmadıkları bu 
işlemler, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığının, görevli mahkemeden alacağı veraset 
belgesine ve iştirak halindeki mülkiyetin müşte
rek mülkiyete çevrilmesi kararma veya ölüm ta
rihine göre köy veyahut mahalle ihtiyar kuru
lundan alınacak belgeye dayanan istemi ile tapu 
daireleri tarafından yapılır. Tapulama bölgesin
de, kütükler tapuya devredilinceye kadar tapu 
dairelerine düşen görev, tapulama müdürlüğü 
tarafından yerine getirilir. 

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

İlgililer ikili mülkiyetin tek yönde birleşti
rilmesini, tanınan süre içinde ger çe"kl eştir enle
dikleri takdirde maliklerden biri veya Toprak ve 
Tarım Reformu Bölge Başkanlığı, ikili mülkiye
tin tek yönde birleştirilmesini genel hükümlere 
göre görevli mahkemeden talebedebilir. Görevli 
mahkeme mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini 
üç ay içinde karara bağlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 

Kamulaştırmada toprak seçimi : 
M'adde 32. —• Sahibine bırakılacak topraklar 

mümkün olduğu kadar toplu bir halde ve işlet
meyle ilgiil yapı ve tesislerden yararlanmaya en 
elverişli bir biçimde, toprak sahibi aile üyeleri
nin hakları da gözetilerek aile başkanı tarafın
dan seçilir. 

Seçim hakkı, kamulaştırılacak toprakların 
düzenli bir biçimde dağıtılmasını ve verimli bir 
şekilde işletilmesini engelleyecek tarzda kullanı
lamaz. 

Aile başkanı veya toprak sahibi bulunamaz 
veya seçim hakkını yukarıdaki fıkralar uyarın
ca Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı
nın isteminden itibaren onbeş gün içinde kullan
mazsa seçim, bu madde esaslarına göre Toprak 
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 
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33 noü maddeyi okutuyorum. 
Toprak sahibinin başvurması üzerine kamu

laştırma : 
Madde 33. — Kamulaştırılan toprajktaki 

yapı ve tesislerden kahvehane, han, dükkân, 
değirmem, imalâthane ve faibrika gibi tarrnı-
ısal işletme ile ilgili olmayan taşınmaz mallar 
hariç, kamulaştırmaya konu olmayan diğer 
yerler tek başına yararlanılamayacak duru
ma giriyor veya kamulaştırma nedeniyle bu 
taşınmaz mallardan yararlanmak önemli öl
çüde azalıyor ise toprak sahibinin kamulaş
tırma kararının bildiriminden başlayarak bir 
ay içinde yazılı başvurması üzerine, bu yer
lerin de bu jkanun hükümlerime göre kamulaş
tırılması zorunludur. 

Uyuşmazdık bu kanundaki esaslara göre 
görevli mahkemece çözülür. 

Toprak «sahibinin isteği halinde ne olursa 
olsun toprağın tamamını veya bir kıısmıını 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, ge
rekli gördüğü hallerde, bu kanun hükümle
rine göre kamulaştırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN —.Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kamu yararı kararı : 
Madde 34. — Bu 'kanunun 13 ncü madcle-

I 

sine göre toprak ve tarım reformu bölgesi
nin belirtilip yayınlanması, bu kanun gere
ğince yapılacak kamulaştırmalar için «kamu 
yararı kararı» sayılır. Ayrıca kamu yararı jka-
rarı alınması ve onaylanması gerekmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
Kamulaştırmada Karşılık Takdir Komis

yonu : 
Madde 35. — Kamulaştırmada arazi ile üze

rindeki her türlü yapı veya tesislerin kar
şılığı; Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca Toprak ve Tarım Reformu Örgütün
den, birisi baş|kam ve bir ziraat yüksek mü
hendisi olmak üzere görevlendirilecek iki 
kişi ilçe ziraat yüksek mühendisi veya ziraat 
teknisyeni, mahallî ziraat odasının seçeceği 
bir kişi ile köyde ihtiyar kurulunun, beldede 

'belediye encümeninin arazi sahipleri arasın
dan seçeneği bir temsilciden oluşmak üzere, 
beş kişilik bir komisyon tarafından saptanır. 

Köy ihtiyar Ikurulu veya belediye encü
meni temesilciısinin seçilmemesi halinde, Kar
şılık Takdir Komisyonunun bu üyesi mahal
lin en büyük idare âmiri tarafından ilce ziraat 
odası örgütünden re'sen seçilir. 

Bir toprak ve tarım reformu bölgesinde, 
iş durumuna göre birden fazla Karşılık Tak-
dir Komisyonu kurulalbilir. 

Komisyon başkan ve üyelerinden birinin 
her ne sebeple olursa olsun, görevi başında 
bulunmaması halinde, yeri on gün içimde, ge
çici veya daimî olarak aynı nitelikte bir 
kimse ile doldurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kamulaştırma karşılığınım saptanması : 
Madde 36. — Kamulaştırma Jkarşılığı, ka

mulaştırma tarihindeki alım - satım bedelidir. 
Alım - satım (rayiç) bedelinin tespitinde; ara
zinin iklim bölgesi, kullanma şekli, sulama 
olanakları, islam durumu ve toprak endeksi 
gibi teknik faktörler ve ulaştırma, pazarlama 
ve tarımsal gelir gibi ekonomik etkenler göz-
önünde tutulur. 

Topra|k üzerindeki yapı veya tesislerin ka
mulaştırma karşılığı, kamulaştırıklığı yıl için
deki inşaat fiyatlarına göre bulunacak ma
liyetinden yıpranma payı düşülerek hesap
lanır. 

Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın 
bulunduğu yerin toprak ve tarım reforomu 
bölgesi İlân edilmesinden önce sahibinin bildir
diği Emlâk Yergisi değerini geçemez. Karşı
lık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık 
bu değerden yüksek ise 'kamulaştırma karşılığı 
bu değere indirilir. 

Devlet eliyle yapılan sulama şeb'ekesi ve 
benzeri yatırımlar selbelbiyle meydana gelen 
değer artışları, arazinin kamulaştırma karşılı
ğından düşülür. Ancak, sulama şebekesi ve 
benzeri yatırımlar yapıldıktan sonra arazi sa
tılmışsa bu takdirde araziyi sonradan satmal-
mış olan kimsenin ödemiş olduğu bedelden 
•az 'bir değer kamulaştırma karşılığı olarak 
tespit edilemez. 
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Karşılık Ta|kdir KJomisyonlarının karşılık 
tespitine, görev ve yetkilerine, çalışmalarına, 
başkan ve üyelere verilecek tazminata ilişkin 
esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca düzenlenecek yönetimelijkte belli edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmişitr. 

Kamulaştırma kararı : 
Madde 37. — Bu kanuna göre yapılacak 

kamulaştırmalarda, kamulaştırma kararını 
Topraik ve Tarım Reformu Müsteşarlığı verir. 

Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lığınca kamulaştırılması gerekli görülen top
rak ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin 
sınırlarını, yüzölçümünü, niteliklerini ve tak
dir edilen karşılıklarını gösteren harita, cet
vel, kroki ve tutanaklar kamulaştırma kararı 
alınmak üzere Toprajk ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığıma gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Kamulaştırma kararının bildirimi : 
Madde 38. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığınca kamulaştırılmasına karar ve
rilen toprak ile varsa üzerindeki yapı veya 
tesislerin sınırlarım, yüzölçümünü, nitelikleri
ni ve takdir edilen karşılıklarını gösteren ha
rita, cetvel kroki ve tutanakların bir örneği 
Toprajk ve Tarım Reformu Bölge Başkanlı
ğınca taşıınmaz malın bulunduğu ilin valili
ğine, bir örneği de tapu siciline şerh verilmek 
üzere tapu dairesine gönderilir. 

Kamulaştırma kararının bir örneği vali
likçe, kamulaştırılan toprak ile varsa üzerin
deki yapı veya tesislerin bulunduğu köy veya 
belediyede herkesin kolaylıkla görebileceği 
şekilde onbeş gün süre ile asılarak yayınla
nır ve varsa mahallî gazete ile ilânın yapıl
dığı duyurulur. Kararın bir örneği Toprak 
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca ilgili
lerin bildirimlerindeki adreslerine gönderilir. 
İlânın yapıldığı bir tutanakla saptanır, ilân, 
adresi belli olmayan veya bildirimde yazılı 
adreslerde bulunmayan ve adres değişikliğini 
bildirmeyen ilgililere bildiri yerine geçer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kaibul edilmişitr. 

Dava : 
Madde 39. — İlgililer kamulaştırma kararı

nım 38 nci madde uyarınca kendilerine bildi
rildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ka
mulaştırma işlemlerine ve ödenecek karşılığa 
karşı Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık 
Komisyonuna başvurmaksızın görevli mahke
mede dava açabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karşılığın ödenmesi : 
Madde 40. — Kamulaştırmada karşılık, (ka

mulaştırma kararı tarihinden başlamak üzere, 
yı l ık taksitler halinde ödenir. Kamulaştırma 
karşılığının yüzde onbeşi peşin olarak ödenir 
ve bu miktar altmışbin liradan az olamaz. Ba
kiye bir yıl sonra başlamak ve ondokuz yılda 
ödenmek üzere ondokuz eşit takside bağlanır. 
Her talksit otuzbin liradan 'az olamaz. 

Sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğru
ya işleten çiftçinin arazisinin tamamımın kamu
laştırılması halinde, kamulaştırma karşılığının 
peşin ödenecek ilk taksidi ikiyüzeliibin liradan 
az olamaz. 

Kamulaştırma karşılığı olarak peşin ödenen 
miktardan geriye kalan kısım onbeşbin liradan 
az olduğu takdirde bakiye peşin olarak ödene
bilir. 

Kamulaştırma karşılığının son taksidi on
beş bin liradan az olduğu takdirde bu meblâğ 
bir evvelki taksitle birlikte ödenebilir. 

Bu kanuna göre küçük çiftçi sayılanların 
kamulaştırılan toprağının karşılığının tamamı 
peşin olarak ödenir. 

Bakanlar Kurulu mazbut ve mülhak vakıf
lara ait toprakların kamulaştırma bedelinin 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görülecek 
sınaî yatırım projelerinin finanse edilmesi ama
cıyla peşin veya uygun göreceği taksitlerle 
öde inmesini kar a r la şt ir abilir. 

Taşınmaz malları kamulaştırılan gerçek ve 
tüze] kişilerden 16 Şubat 1973 tarihinden önce 
•bu taşınmaz mail arı için aldıkları tarım kredi
leri dolayısıyle T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine borçları bulunanların 
taşınmaz mallarının tamamı kamulaştırılmış ise, 
taşınmaz 'malların tamamıma; taşınmaz malla -

• rm bir kısmı kamulaştırılmış ise, kamulaştırı-

498 — 



C. Senatosu B : 76 21 . 6 . 1973 O : 2 

lan kısma isabet eden vâdesi gelmiş ve gelecek 
elan borçlarına tekalbül eden kamulaştırma 'kar
şılığı T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine öncelik ve peşin olarak ödenil". 
Kamulaştırma karşılığından T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatifi erinin alacak
larının mahsubedilmesindeıı sonra bakiye, bak 
sahibine bu kanunun genel hükümlerine göre 
ödenir. 16 . 2 . 1973 tarihinden sonra alınan 
tarım kredilerine ait borçların kamulaştırma 
karşılığına tekabül eden kısmı, kamulaştırma 
karşılığında T. C. Ziraat Bankası ve Tanın Kre
di Kooperatiflerine öncelikle ve bu kanunun 
genel hükümlerine göre ödenir. 

Kamulaştırma karşılığının T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacak
larından az olması halinde banka ve kooperatif
lerin bakiye alacaklar üzerindeki bütün hak ve 
selâhiyetl'eri 'saklıdır. 

Tarımsal işletmeyle ilgili olmayan kahve
hane, han, dükkân, değirmen, imalâthane ve 
fabrika gibi yapı ve tesisler, toprak ve tarım' 
reformunun amaçları ve uygulanması bakımın
dan gerekli görüldüğü takdirde Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı tarafından bu kanun 
hükmilerine göre kamulaştırılabilir. Ancak bu 
yapı ve tesislerin kamulaştırma karşılıklarının 
tamamı peşin olarak ödenir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış millet
lerarası aııdlaşmalarla, bu kanundaki özel du
rumlara ilişkin hükümler saklıdır. 

Yabancı uyruklulara ait taşınmaz malların 
kamulaştırılmasında karşılığın tespiti ve öden
mesi mütekabiliyet esaslarına göre yapılır. 

Arazinin tamamının veya bir kısmının kaiiııu-
laştırılması sonucu işletmenin gerektirdiği stan
dardın dışında kalan faydalanılabilir nitelik
teki tanınsa! âlet ve.makinalar, sahibinin iste
mi üzerine, bedelleri peşin olarak ödenmek sure
tiyle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığın
ca kamulaştırma tarihinde, bu âlet ve makina-
ların yenilerinin tespit olunacak bedelinden yıl
lara göre gerekli yıpranma payları düşülerek 
bulunacak değer üzerinden satmalınabilir. 

Tarımsal âlet ve maikinaların işletme büyük
lük ve tiplerine göre nitelik ve standartlarının 
tespiti, faydalanabilir nitelikte olup olmadık
larının saptanması, yıpranma paylarının hesap
lanması, devralma, devretme ve kullanıma usul 
ve 'esa'sları yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Madde ile ilgili önergeler var 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 40 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Madde 40. —• Kamulaştırmada karşılık, ka
mulaştırma kararı tarihinden başlamak üzere 
ilk taiksiti peşin olarak, yirmi yıl içinde ve yir
mi beş eşit taksitte ödenir. Her taksit 5 'O'OO li
radan aşağı olamaz. 

Tamamı kamulaştırılan toprağı doğrudan 
doğruya işleten çiftçiye ödenecek karşılık tu
tarının herhalde 90 000 lirası ve bu kanunla gö
re 'küçük çiftçi sayılanların kamulaştırılan top
rağının karşılığı peşin ödenir. 

Tarımsal! işletme ile ilgili olmayan kahveha
ne, han, dükkân, değirmen, imalâthane ve fab
rika ıgibi yapı veya tesisler karşılığının flamamı 
peşin verilir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış millet
lerarası andlaşmalarla, bu kanundaki özel du
rumlara ilişkin hükümler saklıdır. 

Yabancı uyruklulara ait taşınmaz malların 
kamulaştırılmasında karşılık, mütekabiliyet 
esaslarına göre ödenir. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor 
mu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEçicl KOMISYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner

geye katılmıyorlar. Dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmeımiştir. 

Diğer bir önerge var takdim ediyorum. 
ISaym Başkanlığa 

Görüşülmökte olan 280 Sıra iSayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanunu tasarısının; «Karşı
lığı ödenmesi» başlıklı madde 40'm "1 ve 2 ııci 
fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz ederim. 

Tabiî Üye 
îSuphi Karaman 
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Madde 40. — Kamulaştırmada karşılık, ka-
nııuliaş'tırıma kararı tarihinden başlamak üzere 
yıllık taksitler halinde ödenir. Kamulaştırma 
karşılığının .% 10'u peşin olarak ödenir ve bu 
ınıiktar 15 bin liradan az olamaz. Bakiye, bir 
yıl sonra başlamak ve 19 yılda ödenmek üzere 
19 eşit taksite bağlanır, her taksit 10 bin lira
dan ıaz olamaz. ISahibi bulunduğu araziyi doğ
rudan doğruya işleten çiftçinin arazisinin ta
mamının kamulaştırılması halinde, kamulaştır
ma karşılığının peşin ödenecek ilk taksidi 150 
bin liradan az olamaz. 

BAŞKAN — Takririnizi açıklamak üzere 
Sayın Karaman. 

iSUPHl KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım; 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı
nın bence gelecekte uygulamasını önleyen, 
frenleyen maddelerden birisi de budur. Bu mad
de bu haliyle kabul edildiği takdirde toprak 
reformunu işletmek büyük finansman ihtiyacı
nı doğuracaktır. Bu finansmanın bulunamaması 
halinde, Toprak Reformu kanun tasarısı da iş
lemez hale gelecektir. 

Hükümet tasarısının, ilk şeklinde, «...yıllık 
taksitler 20 taksitte olmak ve her biri 5 bin li
radan az olmamak üzere...» diyordu. Oysa bu 
son biçimde, ilk taklit ödemeyi % 15'e çıkarmış 
Ve bunun da «60 bin liradan az olmamak üze
re..,»! kaydını getirmiş. Binaenaleyh, bu hal ilk 
ödeme sırasında toprak reformunun ya çok dar 
bölgelerde ve 'kısıtlı bir biçimde başlamasına, 20 
senede tamamlanacak reformun 50 senede ta
mamlanmasına yol açacak ya da Toprak Refor
mu gerçek anlamında hiç yapılamayacaktır. 

Bu nedenle, bendeniz bu ilk taksit % 15 ora
nının % 10'a indirilmesini ve 60 bin liradan az 
olamaz kaydının da 15 bin lira olarak tespitini 
ve her taksitin 30 bin liradan aşağı olamaz hük
mininim de 10 bin lira olarak kabul edilmesini 
teklif ediyorum. 

Bir de ikinci fıkrada tümünün kamu
laştırılması halinde peşin ödenecek ilk tak
sit için 250 bin lira konmuştur. Hükü
met tasarısında bu miktar 150 bin lira
dır. Bunun da 150 bin olarak kabulünü, 
Toprak Reformunun uygulanmasını kolay]aştı
racağı inancı içerisinde teklif ediyorum. Kabul 

edilirse, sanıyorum toprak reformunun işleme
sini kolaylaştırmış olacağız. 

•Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yor mu efendim'? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 

oyla.rmıa'a arz ediyorum. Kabul .edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Borç senetleri ve faiz : 
Madde 41. — 40 ve 42 nci maddelere göre 

takside bağlanacak miktarlar için hak sahiple
rine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında 
ada yazılı borç senetleri verilir ve borç senetle
rine Devletçe vadeli mevduata ödenen miktara 
kadar faiz ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hisse senedi ile ödeme : 
Madde 42. — Hak sahibine istediği takdirde 

kamulaştırma karşılığının tamamı için, Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek kamu sınaî teşeb
büsleri veya iştiraklerinin ada yazılı hisse senet
leri verilir. Bu hisse senetlerine, Devletçe ondo-
kuz yıl süreyle yılda yüzde sekiz temettü ga
rantisi tanınır ve yüzde sekiz temettü her türlü 
vergi, harç ve resimden muaftır. Yüzde sekizin 
üzerinde temettü dağıtıldığı takdirde yüzde se
kizden fazla temettü hakkında vergi, harç ve 
resim yönünden ilgili kanunî hükümler uygu
lanır. 

Hak sahibi kamulaştırma karşılığının yüzde 
kırkının toprak ve tarım reformu bölgelerinde 
veya kalkınmada öncelikli yörelerde kurulacak 
sınaî teşebbüslerden Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek olanların hisse senedi ile ödenmesini 
istediği takdirde, kamulaştırma karşılığının ge
ri kalan kısmı, bir yıl sonra başlamak Ve oniki 
yılda ödenmek üzere oniki eşit takside bağlanır 
ve taksit otuzbin liradan az olamaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 42 nei maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Adana 
Muslıihittin Yılmaz Mete 

Madde 42. — Hak sahibi kamulaştırma kar
şılığının yüzde otuzunu Toprak ve Tarım Refor
mu bölgelerinde veya kalkınmada öncelik tanı
nan yörelerde kurulacak özel sınaî teşebbüsler
den Bakanlar Kurulunca tespit edilecek olan
ların hisse senedini almak istediği takdirde ka
mulaştırma -karşılığının yüzde yirmisi de ken
disine peşin ödenir. Bakiye bir yıl sonra 'başla
mak üzere eşit taksitlerle oniki yılda ödenir. 

BAŞKAN —• Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu? 

TOPRAK VE TARDI REFORMU MÜSTE
ŞARI SABAHATTİN ALP AT — Katılmıyo
ruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergenin 
dikkate alınmasını oylarınıza ısımuyorııım. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi -okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Ka'bul. edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Borç ve hisse senetleri ile ilgili hükümler : 
Madde 43. — Borç ve hisse senetlerinin çı

karılması, borçların asılları ile faizlerinin ve 
hisse senetleri temet'tüünün ödenme zamanı ve 
borç, ve hisse senetleri ile illigi diğer hususlar, 
Toprak ve Tarşm Reformu Müsteşarlığı ile Ma
liye Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yö-
m et melikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Ödeme, elkoyıma .ve tescil : 
Madde 44. — Kamulaştırma işlemi tamamla

nan taşınmaz analların, bu kanuna göre peşin 
ödenmesi gereken kamulaştırma karşılığı, hak 
sahipleri adına., T. C. Ziraat Bankasına, bulun
mayan yerlerde mal saııdıHanna yatırılarak 

taşınmaz mallara elkonur ve 'bunlar Toprak ve 
Tarım Reforımu Belge Başkanlığının iıstemi ile 
Hazine adına tescil edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kamulaştırmanın iptali : 
Madde 45. — Kamulaştırma kararının ipta

linin kesinleştiği tarihte toprak henüz dağıtıl
mamış veya bu kanunda saptanan diğer amaç
ları gerçektleştirimek için bir 'kamu hizmetine 
tahsis edilmemişse sahibine geri verilir. 

Toprak dağıtılmış veya başkaca bir kamu 
hizmetine tahsis edilmişse kamulaştırma karşı
lığı peşin ödenir. Toprak sahibine, istediği ve 
bulunduğu takdirde, eşdeğerde başka bir top
rak verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Toprak ve tarım reformu 'bölgesi dışında ka
mulaştırma : 

Madde 46. — Toprak ve tarım reformu böO-
gesi dışında yapılacak kamulaştırmalarda bu 
kanunla Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığına verilen görevleri taşınmaz malların 
bulunduğu yerdeki, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca yetkili kılınacak ilgili kamu 
kuruluşunun il örgütü yapar ve yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaıbul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kamulaştırılan arazinin tahliyesi : 
Madde 47. — Kamulaştırılan arazi, kamulaş

tırma kararının, 38 nei -madde uyarınca tapu si
ciline şerh verilmesini takilbeden otuz gün için
de Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlı
ğınca hasat mevsimi sonu gözönünde bulundu
rulmak suretiyle tespit olunarak kendilerine 
tebliğ edilen tarihte malik veya zilyetler tara
fından tahliye olunur. 

Malik veya zilyedi tarafından tahliye olun
madığı takdirde, Toprak ve Tarım Reforımu 
Bölge Başkanlığının istemi 'üzerine arazi, o ma
haldeki icra dairesi tarafından 6830 sayılı Ka
nun gereğince tahliye edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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Genel hükümilerin uygulanması : 
Madde 48. — Toprak ve tarım reformu ama

cı ile yapılan kamulaştırmalarda bu kanuna 
aykırı olmayan genel bükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul 'edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 

Toprak Dağıtımı 

Toprak dağıtılaeaıklar : 
Madde 49. — Dağıtımda toprak aile başkan

larına verilir. 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlı

ğınca aile dışında kalmayı üstün tuttukları 
saptanan reşit für ulardan erkek olanlar ile aile 
sayılan kişilerden vesayet altında olmayan er
keklere toprak verilebilir. 

Tüzel kişiler toprak dağıtımından yararla^ 
ınamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenlleır... Etm'eyenler... Madde ka-
îbul edilmiştir. 

Toprak dağıti'mından yararlanma : 
Madde 50. — Toprak dağıtımından yararla-

nalhilmek için aşağıdaki şartları taşımak gere
kir :: 

a) Türk vatandaşı 'olmak, 
b) Medenî hakları kullanma yeteneğine 

sahip bulunmak, 
'c) 52 nci maddenin son fıkrası hükmü sak

ili kalmak kaydıyle toprak ve tarım reformu böl
gesinin ilânına ait duyurunun yapıldığı tarihte 
en az üç yıldan beri sürekli olarak o bölgede 
ikamet etmek ve toprak dağıtımından yarar
lanmak için istemde bulunmak, 

d) Bu kanun hükümlerine göre kurulacak 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine üye 
olacağını, verilecek toprağı kendisinin işleyece
ğini toprak ve tarım reformu örgütüne karş] 
yüklenmiş olmak, 

•e) Bu kanun hükümlerine aykırı eylem ve 
işlemleri dolayısıyle toprağı kamulaştırılmamış 
olmak, 

f) Bu kanuna veya diğer kanunlara göre 
topraik dağıtımından yararlanıp da verilen top
rağı ellinden çıkarmamış veya kanun hükmü 
uıyarınca geri alınmamış bulunmak, 

g) Kendisinin veya ailesi üyelerinden biri
nin sahip bulunduğu tarımı arazisinin tümünü 
veya bir kısmını yönetmelikte belirtilecek tzo-
runlu haller dışında 26 Temmuz 1972 tarihin
den sonra herhangi bir şekilde elinden çıkar
mamış olmak, 

h) Bedenî ve fikrî kabiliyeti çiftçilik yap
maya elverişli olmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın yüe?.,. Yok. Madde ile ilgili önerge var, 
takdim 'ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 280 Sıra Sayılı Topraik 

ve Tarım Reformu kanun tasarısının;, «Toprak 
Dağıtımımdan Yararlanma» başlıklı madde 50 
nin (c) bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmıesini 
saygı ile arz ederini'. 

Tabiî Üye 
(Suphi Karaman 

Madde 60. >— 
a) 
!b) 
c) Toprak dağıtımından yararlanmak için 

istemde bulunmak, 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

arkadaşlarım. 
Bu maddenin (e) bendindeki yazılış şekli 

kanaatimce toprak reformunun yürütülüp yü-
rütülmemesi ile ilgili bir engel olmayacaktır. 
Türkiye'de iskân politikası Cumhuriyet hükü
metlerinin öteden beri üzerinde önemle durduk
ları bir konudur. Hükümet tasarısında bu (c) 
fıkrası, sonunda, sadece toprak dağıtımından 
yararlanmak için istemde bulunmak...» kaydı 
vardır. Millet Meclisinde onun baş tarafına, 
«52 iıci maddenin son fıkrası hükmü sakil kal
mak kaydiyle toprak ve tarım reformu bölge
sinin ilânma ait duyurunun yapıldığı 'tarihte 
en az üç yıldan beri sürekli olarak o bölgede 
ikâmet etmek..» gibi bir kayıt koymakla ka
naatimce iç iskân yönünden son derecede mah
zurlu bir durum meydana getirilmiştir. 

Türkiye'de bütün coğrafî bölgeleri hep aynı 
nüfus yoğunluğunda ve üretken bir durumda 
değildir. Bâzı bölgelerimizde, özellikle Doğu 
Karadeniz bölgemizde son derecede üretken bir 
nüfus ve son derecede dar topraklar vardır ve 
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ülkemizin her tarafına bu bölgeden geniş Ölçü
de 'göçler yapılmaktadır. 

Şimdi, <«ıen az üç yıldan beri o bölgede bu
lunmak» demek, toprak reformundan yararlan
mak üzere bu türlü iskân işlerinin .hiçbir suret
te yapılamayacağı anlamını getirir. Çünkü, üç 
yıl gelip orada topraksız kalmak.. Hiç kimse bu 
şartlarda yeni bölgelere iskân edilemez. Üç yıl 
topraksız kalacak, sonra toprağa sahibolacak; 
bu olacak şey değildir. Bu nedenle ben bu nok
tayı son derece mahzurlu •görüyorum.' Burada 
«52 nci maddenin son fıkrası hükmü saklı kal
mak kaydiyle.» deniyor. «Toprak dağıtımından 
'gözetilecek sıra» başlıklı 52 nci maddenin son 
fıkrasını açıyoruz, orada; «Ziraat ve Veteriner 
Fakülteleriyle ilgili meslek okullarını bitiren
lerden .kendisine verilecek arazinin bulunduğu 
yerde oturmayı ve çiftçilik yapmayı taahhüt 
edenler.» deniyor. Bu normal. Eski Hükümet ta
sarısında da var. Bundan sonrası bulanık bir 
cümle; >«.... ile Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde top
rak ve tarım reformu bölgelerine naklen yerleş
tirileceklerden mesleği çiftçilik olan aile başkan
larıma yakardaki sıraya .göre bağlı kalmaksızın 
toprak dağıtılabilir.» deniyor. Ama, bir mad
deden öbür maddeye böyle bu şekilde atıf yap
manın hiç gereği yok. 

Aslında bu .madde, «Bölge Başkanlığının ge
rekli gördüğü takdirde, toprak ve tarım refor
mu bölgelerine naklen yerleştirileceklerden..» 
şeklinde; yani, bu naklen yerleştirmeye bölge 
başkanlığı mı karar verecek <? Bu, bu mânada an
laşılıyor. Eğer bölge başkanlığı buna karar ve
recekse, demek ki bu nakil yerleştirme bölge 
içinde olacak. Bölgeyi de burada tarif etmeli
yiz. Bölge nedir ? Bir il midir, coğrafî bölge imi
dir, nedir?. O da belli değil. Öyleyse bu coğ
rafî böllge biılıe olsa, şu halde iç göçleri ayarla
yan bir kısıtlamayı taşımaktadır. Ama, meselâ 
bu 52 nci maddenin son fıkrasının, «Bölge baş
kanlığınca gerekli görüldüğü takdirde..» Cümle
sine iki kelime ilâve edilip, meselâ «daha önce» 
dense; «Toprak ve tarım reformu bölgelerine 
naklen yerleştirilmiş bulunanlardan mesleği 
çiftçilik olanlar» dense, e zaman bütün mahzur 
kalkar; ama eyle de değil. Hal böyle olunca, o 
»aman 52 nci maddenin bu (c) fıkrasının Hükü
met tasarısından değişik olan metnıi Ibu yönle 
bir kısıtlama ^getirmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Yasama Meclisi 50 yıl
dır Cumhuriyet idarelerinin öngördüğü düzey
de ve öngördüğü yönde bir sosyal ve siyasal" 
politikanın kısıtlayıcısı elimamak duruımunda-
dır. Kuşkusuz herşeye yasama organları hâkim-
dıir, ama ülkenin siyasal ve sosyal politikasında-
mahzur mütalâa etmek ve bu mahzuru değişik 
cümleler içerisinde boğuntuya getirmek yanlış 
olur. Bu nedenle tasarının, Hükümet tasarısında 
olduğu gibi bu ;(c) bendinin düzeltilmesini tek
lif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılıyor mu efendim? 

TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTE
ŞARI SABAHATTİN ALPAT — Katılmıyoruz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 
AYRIM (Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum. 
Toprak istemi : 
Madde 51. >— Bu kanuna göre toprak ve ta

rım reformu bölgelerinde toprak dağıtıtmından 
yararlanmak isteyenler, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikte 
gösterilecek esaslara ıgöre, duyuru tarihinden iti
baren bir ay içinde istemde bulunurlar. Bu süre 
içinde istemde bulunmamış olanlar bu kanunun 
toprak dağıtımı ile ilgili hükümlerinden fayda
lanamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum. 
Toprak dağıtımında gözetilecek sıra : 
Madde 52. — Toprak dağıtımında aşağıdaki 

sıra gözetilir : 
a) Kendisinin veya ailesi üyelerinin toprak 

ve tarım reformu bölgesi içinde ve dışında ye
ter toprağı olmayan çiftçiler ile toprak ve ta
rım reformu bölgesi içinde ve dışında hiç top
rağı bulunmayan veya yeter toprağı olmayan 
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ve reform bölgesinde en az üe yıldan beri baş
kasının toprağında kiracılık veya ortakçılık ya
pan çiftçiler, 

b) Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı 
bulunmayan ve toprak ve tarım reformu bölge
sinde başkalarının toprağında en az üç yıldan 
(beri geçimini tarım işçisi olarak sağlayan aile 
başkanları, 

e) Toprak ve tarım reformu bölgesinde otu
ran ailesinden ayrı yaşamayı tercih 'ettikleri 
tespit olunan ve çiftçilikle geçinen reşit füru-
lar. 

Ziraat ve. Veteriner Fakülteleriyle ilgili mes
lek okullarını bitirenlerden kendisine verilecek 
arazinin bulunduğu yerde oturmayı ve çiftçilik 
yapmayı taahhüt edenler ile Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlığınca gerekli görüldüğü 
takdirde toprak ve tarım reformu bölgelerine 
naklen yerleştirileceklerden mesleği çiftçilik 
olan aile başkanlarına yukardaki sıraya bağlı ka
lınmaksızın toprak dağıtılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Bir takrir var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 52 nci 'umdesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygıyle arz ve teklif ederim. 

' Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Madde 52. — Toprak dağıtımında aşağıdaki 
sıra gözetilir. 

a) Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı 
bulunmayan ve toprak reform bölgesinde başka
sının toprağında en az üç yıldan beri ortakçı 
veya kiracı olarak çiftçilik yapan aile başkanları, 

b) Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı 
bulunmayan ve toprak reformu bölgesinde başka
larının toprağında en az üç yıldan beri geçimini 
tarım işçisi olarak sağlayan aile başkanları, 

c) Kendisi ile ailesi üyelerinin yeter top
rağı bulunmayan ve toprak reformu bölgesinde 
veya çevre bölgelerinde başkalarının toprağında 
en az üç yıldan beri ortakçı, kiracı veya tarım 
işçisi olarak çalışıp geçimini sağlayan aile baş
kanları, 

;d) Toprak reformu bölgesinde en az üç yıl
dan beri oturan ve Toprak Reformu Bölge Baş
kanlığınca bağımsız bir isletme kuracak du

rumda bulundukları ve reform bölgesindeki ailesi 
dışında kalmayı üstün tuttukları saptanan reşit 
füru, 

f) Bu kanun hükümlerine göre miras ortak
lığından ayrılan aile başkanları. 

Toprak Reformu Bölge Başkanlığınca gerek
li görüldüğü takdirde toprak reformu bölgesin
de göçen veya göçürülenlerden mesleği çiftçilik 
olan aile. başkanlarına yukarıdaki sıra ile bağlı 
kalmaksızın toprak dağıtılabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mete. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

'Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
Bu maddede küçük bir değişiklik teklif edi

yoruz; 52 nci maddenin (a) bendinde «Kendi
sinin veya ailesi üyelerinin toprak ve tarım re
formu bölgesi içinde ve dışında yeter toprağı 
olmayan çiftçiler ile» diyerek, önce yeter topra
ğı olmayan çiftçileri ele almış. Bu sıra bence ha
talı. Takdim ettiğim önerge, «Kendisiyle ailesi 
üyelerinin hiç toprağı bulunmayan ve toprak 
reformu bölgesinde» şeklinde. Önce hiç topra
ğı bulunmayanlara toprak verilmesi daha mâ
kul olur kanısındayız. 

Şimdi meselâ bir bölgede beş nüfuslu bir 
aileye 50 -dönüm toprak veriliyor. 100 - 200 aile
nin 30 - 40 ar dönüm toprağı var. Önce onlara 
toprak verip, onları 50 dönüme iblâğ edip, on
dan sonra hiç topraksıza toprak vermektense, 
(ki mevcut şekliyle kabul buyurursanız böyle 
olacak.) 30 - 40 dönüm toprağı olan aileleri ikin
ci plâna alir, hiç toprağı olmayanlara, önce 
onlara toprak verilirse, da:ha âdil bir tutum 
içerisine girilmiş olur kanaatindeyiz. Zira, on
dan sonra topraksızlara artan topraktan ver
mek biraz güç olacaktır. 

Bu sebeple, şayet iltifat buyurursanız, ver
diğim önerge sırayı değiştirecektir. Toprağı az 
olandan önce, toprağı hiç ıbulunmayan öne alı
nacaktır. Bunu sağlayabilmek için takdim et
miş bulunuyorum. Bu suretle daha âdil bir hü
küm getirmiş oluruz. 

(Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu? 

TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTE
ŞARI SABAHATTİN ALPAT — Katılmıyoruz 
efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Y. ZİYA 
AYRIM (Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılmıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi -okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Toprak .dağıtılacaklardan aynı grup içinde 
olianlar arasında, öncelik sırası : 

ıMadde 53. — Yukardaki maddenin her ben
di kapsamına girenler arasında seçme aşağı
daki sıraya göre yapılır : 

1. En faz yirmibir en çok altmış yaşında 
olanlar ve Türkçe okuma ve yazma ibilenler, 

2. Tarıma ilişkin dallarda en az altı ay eği
tim ^görmüş olanlar, 

3. Çocuk sahibi olup da; 
ıa) Evi ve yeter üretim araçları bulunanlar, 
b) Evi olup yeter üretim araçları bulun

mayanlar, 
c) Yeter üretim araçları bulunup ela evi 

olmayanlar. 
4. ^Üçüncü bentteki sıralamaya göre çocuk 

sahibi olmayanlar. 
BAŞKAN — iMadeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Dağıtımda verilecek toprak miktarı : 
Madde 54. — Toprak dağıtımından yarar

lanacak aile başkanla rina ve aile sayılan kişi
lere bu maddede belirtilen esaslar dahilinde 
yeter gelir .sağlayacak miktarda toprak verilir. 

Bir ailenin yeter ^gelire sahip olması için ge
rekli arazi miktarı, iklim ve arazi özellikleri ile 
böl'go için öngörülen tarımsal işletme tipileri 
igözönünde bulundurularak, bir aileye 1971 yılı 
toptan eşya fiyatları endeksine göre, yılda on-
beşbin liralık tarımsal gelir sağlayacak şekilde, 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığın
ca tespit edilir. 

Tarımsal gelir, brüt gelirden işçilik ve ara
zi borç taksitleri hariç üretim için gerekli di
ğer masrafların çıkarılmasından sonra kalan 
miktarıdır. 

Aile nüfusu beşten fazla olursa her fazla 
nüfus için aile gelirine yüzde on oranında ta
rımsal gelir payı eklenir. Ancak, fa ala nüfus 

için eklenecek tarımsal gelir payları toplamı, 
ikinci fıkrada bir aile »için öngörülen gelirin 
yüzde ellisini geçemez. 

Topraklandırılacak hiç toprağı olmayan ve
ya yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerinin 
arazisi sulu ise Tablo 3 ve kuru ise Tablo 4 t e 
gösterilen miktarı geçemez. Tablo 3 ve 4'te 
göstenilen arazi miktarları toprak endeksi elli 
olan araziler içindir. Toprak endeksi elliden 
farklı olan arazilerde verilecek toprak miktarır 

Tablo '5'teki katsayılar ile o ilçede elli endeksi
ne göre verilecek arazi (miktarlarının çarpıl ması 
suretiyle bulunacak miktarları geçemez. 

Tablo 3 ve 4'te gösterilen miktarlar, aidol-
dukları ilçelerin hudutları içindeki her araziye 
uygulanır. 

Bir çitici ailesine arazi bir miktarı sulu, ge
riye kalanı kuru olarak verilecekse o yerin Tab
lo 4'te belirtilen kuru arazi normunun Tablo 
3'te belirtilen sulu arazi normuna oranı esas 
alınarak sulu arazi miktarı kuru arazi mikta
rına dönüştürülerek işlem yapılır. 

İşletmelerin, yoğun kredi uygulanması sure
tiyle yeter gelirli hale getirilmeleri esasları ile 
bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hu
suslar yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Toprak dağıtılırken •gözönünde bulundurula
cak hususlar : 

Madde 55. — Toprak, imkân ölçüsünde top
lu olarak verilir. 

Toprak dağıtımının, bölgenin doğal ve eko
nomik şartlarına göre çeşitli üretim bölümleri
ni içine alan işletmeler halinde veya bağcılık, 
meyvecilik, sebzecilik, tarla ziraati ve hayvan
cılık gibi bir üretim bölümünde toplanan işlet
meler kurulabilecek şekilde yapılması, esastır. 

Bu esaslara göre yeter toprağı bulunma
yan çiftçilere toplu olarak toprak verilebildiği 
takdirde, çiftçinin maliki bulunduğu eski top
rak parçaları Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı emrine geçer. Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı emrine geçen bu arazilerin 
bu kanunun kamulaştırma ile ilgili hükümlerinle 
göre saptanacak karşılılkları, toplu olarak ve
rilecek toprak için borçlandırlıacak miktardan 
düşülür. 



O. Senatosu B : 76 21 . 6 . 1973 O : 2 

BAŞKAN — Madeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başka yerde toprak verilmesi : 
Madde 56. — Dağıtılacak yeter toprak bu

lunmayan veya kalmayan toprak ve tarım re
formu bölgelerinde oturan çiftçi aileleri is
temde bulunduklarında, başka, bölgelerde bu 
kanun hükümlerine göre topraklandırılarak ta
rımsal iskâna tabi tutulurlar. 

Başka bir toprak ve tarım reformu bölge
sinde kendisine toprak verilenlerin (eski yerle
rindeki arazileri Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı emrine geçer ve başkaca bükme 
Ihaeet kalmaksızın Toprak ve Tarım Reformu 
Bölge Başkanlığının istemi üzerine Hazine adı
na tescil olunur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em
rine geçen arazilerin, bu kanunun kamulaştırma 
ile ilgili hükümlerine göre saptarnacak kar
şılıkları, verilecek toprak için borçlandırılacak 
miktardan düşülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

' Örnek köy kurulması : 
Madde 57. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığınca ,emrine geçen arazi üzerinde 
örnek köyler kurulabilir, mevcut köylere ek
lemeler yapılabilir ve bu kanun gereğince top-
raklaındırılacaklardan istemde bulunanlar bu
ralara. yerleştirilebilir. 

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

Kurulan örnek köylere veya mevcut köyle
re eklenen ' ait işletmelerine yerleştirilecekler 
2510 sayılı İskân Kanununun değişik 37 nci ve 
38 nci maddesinin (g) bendindeki (muaflıktan 
yararlanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Borçlandırma : 
Madde 58. — Bu kanun hükümlerine göre 

dağıtımdan yararlanarak toprağın mülkiyetini 
iktisap edenler, adlarına tapu siciline yapıla
cak tescille birlikte, toprak ile üzerindeki yapı 
ve tesislerin karşılığını Toprak ve Tarım Re

formu Müsteşarlığına bu madde hükümlerine 
göre borçlanırlar. 

Topraklandırmada borçlandırma karşılık
ları, bu kanunun 36 nci maddesi hükümlerinle 
göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşanlığınca 
tespit edilir. 

Bu kanun hükümlerine göre tarımsal yerle
şime tabi tutulanlar ayrıca kendileri için yap
tırılan veya satınalınan konutlar ile kendileri 
için kurulmuş olan işletmenin gerektirdiği di
ğer yapı ve tesislerin karşılığını Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilecek 
miktarlar ve esaslara göre Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığına borçlanırlar. 

Borçlar, borçlandırmadan sonra gelen yılın 
Ocak ayını takibeden ve Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca hasat .dönemleri dikkate 
alınarak tespit edilecek ola/n aylardan başla
mak üzere yirmibeş yılda ve yirmibeş taksitte 
faizsiz olarak ödenir. 

Borçlandırma karşılıklarının tespiti, ödeme 
zamanı ve şekilleri ile ilgili hususlar Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca belirtilir. 

Alacaklar, bu kanunun 206 nci maddesin
de saptanan usule göre alınır. 

BAŞKAN — Madeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Topraklandırılamayan çiftçilere sağlanacak 
olanaklar : 

Madde 59. .— 56 ve 57 nci maddelerle ön
görülen tarımsal yerleşim düzenlemesine rağ
men bu kanun hükümlerine göre topraklandırı-
lamayan çiftçi aile başkanlarına, geçimlerini 
sağlamak maksadı ile bulundukları yerlerde 
yan gelir temini amaciyle girişecekleri teşeb
büslerinde, bu kanun hükümlerine göre kredi 
verilmesinıde veya toprak ve tarım reformu böl
gesinde çiftçilik dışında yeniden yaratılacak is
tihdam olanaklarından yararlanmada öncelik 
tanınır. 

Birinci fıkra gereğince toprak ve tarım re
formu bölgelerinde geçim olanaklarına kavuştu
rulamayan topraksız çiftçi aile başkanlarından 
veya aile fertlerinden isteyenler, her türlü mas
rafları Toprak ve Tarım Reformu Fonundan 
karşılanmak suretiyle 2510 sayılı İskân Kanu
nuna 1306 sayılı Kanunla eklenen ek 3 neü mad
de hükümlerine göre eğitilerek tarım dışı sek
törlere aktarılmak suretiyle iskân edilebilirler. 
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İkinci fıkra kapsamına giren çiftçi aile fert
lerinden gerekli şartları haiz olan birine, dış 
ülkelere işçi göndermede öncelik tanınabilir. 

BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kalnıl edil
miştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Dağıtılan ve sahibine bırakılan topraklara 
ilişkin hükümler 

Dağıtılan toprak üzerinde mülkiyetin ka
zanılması : 

Madde 60. — Dağıtılan toprak ile varsa yapı 
veya tesislerin mülkiyeti, bunların hak sahiple
rine teslimi tarihinden itibaren hesaplanacak 
üç yıllık deneme süresi sonunda, Toprak ve Ta
rım Refir.mu Bölge Başkanlığının istemi üzeri
ne toprak verilen adına tapuya tescil ile kaza
nılır. 

Tescil için toprak verilenlerin deneme süresi 
içinde topraklarını bu kanun hükümlerine göre 
işletmiş olmaları ve üyesi bulundukları Toprak 
ve Tarım Reformu Kooperatiflerine .karşı yü
kümlülüklerini gereği gibi yerine getirmiş bu
lunmaları zorunludur. Bu zorunluluğu yerine 
getirmeyenler bu kanunla verilmesi öngörülen 
haki ardan yar a rlanam azlar. 

Üç yıllık deneme süresi içinde arazi aday 
çiftçi tarafından mukavele ile işletilir. 

Aday çiftçiden toprağı kullanma karşılığı 
alınmaz. Tip mukavele ve kredi verme esasla-
niyle aday çiftçinin deneme süresi içindeki yü
kümlülükleri, ehliyet ve liyakatlerinin tespiti 
yönetmelikte b e lir tilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Dağıtılan toprak ile verilen aynî kredi ve 
araçlar üzerinde kayıtlamalar : 

Madde 61. — Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının izni olmaksızın dağıtma konu 
olan topraklar ile tarımsal yerleşimde sağlanan 
g a y rim'en kült erin d evr e d il em e ye cegı veya 
aynî hakla kayıtlanamayacağı, toprakların hak 
sahipleri adına tescili sırasında tapu siciline 
şerhedilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Örgütü ve Koo
peratifleriyle öteki kamu tüzel kişileri tarafın
dan sağlanan aynî krediler ve verilen araçlar 
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başkasına devir ve temlik edilemez ve bunların 
devir ve temliki vaad olunamaz. Kamu yararı 
dışında, bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lebine 
aynî haklar kurulamaz. Bu .mallar gerçek ve tü
zel .kişilerin alacakları için haciz olunamaz. 

Yeter toprağı bulunmayanlardan toprak ve
rilenlerin dağıtımdan önce, kendilerinin ve ailesi 
üyelerinin tasarrufları altındaki toprak ile var
sa yapı ve tesisler-, bunlara sağlanan 'aynî kre
diler ve verilen araç ve gereçler hakkında da 
birinci ve ikinci fıkralar hükmü uygul/anır. Bu 
mallar üzerinde üçüncü kişilerin, 'bölgenin top
rak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilme
sinden önce kazandıkları aynî haklar ve konu
lan hacizler saklıdır. 

Dağıtılan toprak ile varsa yapı ve tesisler
den, Toprak ve Tarım Reformu Örgütü ve Koo-
ratifleriylo diğer kaımıı tüzel kişileri tara.f"1-
dan sağlanan kredilerden doğan borçların ta
mamen ödenmiş veya ödenmeleri yeter temi
nata bağla mm ş olduğu 'hallerde, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının izni ve işletme 
bütünlüğünün bozulmaması kaydiyle bu madde
de kayıtlanan temliki tasarruflar yapılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Bırakılan toprak üzerimdeki kayıtlamalar : 
Madde 62. — Bu kanunun 28 nci maddesinde 

belirtilen miktara kadar toprağı ilan veya ken
dilerine bu miktar toprak bırakılanlar, toprak
larının tamamımı veya 54 ncü maddeye göre 
saptanan miktarı aşan parçaları m, salıibolduk-
Jarı ve bu suretle salhibol açıkları toplam top
rak miktarı 28 nci maddede belirtilen miktar
ları aşmayan kişilere devir ve temlik .edebilir
ler. 

Bunun dışındaki devir ve temlikler Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının iznine bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Madde ka
bul edilmiştir. 

Taksim ve ifraz yasağı : 
Madde 63. — Dağıtılan veya sahibine bıra

kılan topraklar hükmen veya nzaen taksim edi
lemez veya ifraz işlemlerine konu olamaz. 

Ancak bu kanunun 54 ncü maddesinde gös
terilen miktarların altına düşmemek şartiyle 
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yukarıdaki fıkrada 'gösterilen toprakların tak
sim .veya ifrazı caizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ivabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
imi edilmiştir. 

Dağıtılan toprağın geri alınması ve bırakı
lan toprağın kamulaştırılması : 

Madde 64. — Kendilerine toprak verilen ve
ya bırakılanlar, topraklarını bu kanunim öngör
düğü biçimde işletmekle yükümlüdürler. 

Bu şekilde işletilmeyen veya terk edilen 
toprak, dağıtım yoluyle verilmişse, üzerindeki 
yapı veya tesisler ve varsa sağlanan .aynî kre
diler ve araç ve gereçler geri alınır; sahibine 
bırakılmışsa, bu kanun bükümlerine göre kamu-
],ıştırdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza -arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul .edilmiştir. 

Aday çiftçiden arazinin geri alınması : 
Madde 65. — Bu kanun hükümlerine uygun 

hareket •etmemeleri ve 60 ncı maddede öngö
rülen yönetmelikte tespit edilen yükümlülük
lerini yerline getirmemeleri sebebiyle deneme 
süresi içinde işlediği arazinin 'kendisinden geri 
anılmasına Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar-
liğınea karar verilen aday çiftçiler, .karar tari
hini takibedeıı otuz gün içinde işlemiş olduk
ları araziyi Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığınca hasat mevsimi sonu gözönünde 
bulundurulmak suretiyle tespit olunarak kendi
lerine tebliğ edilen tarihte tahliye ederler. 

Aday çiftçi tarafından tahliye olunmadığı 
takdirde, Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığının istemi üzerine arazi, o mahaldeki 
icra dairesi tarafından 6830 sayılı Kanun gere
ğince tahliye edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geri alma işlemi : 
Madde 66. — Dağıtılan toprak ile varsa üze

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

I Toprak: sahibi bu karara karşı, kendisine 
bildirilmesinden itibaren bir ay içerisinde, -gö
revli mahkemeye itiraz ve dava edebilıir. Mah
kemece bir ay içinde karar verilir. Malhkemc-
nin kararı .kesindir. 

I Geni alma kararı üzerine, Toprak ve Taırımı 
Reformu Müsteşarlığı toprak sahibine başvura
rak toprak ile varsa üzerindeki yapı veya -te
sislerin, sağlanan aynî kredilerin, verilen anaç 
ve gereçlerin kendisine teslimini ister. Toprak, 
tapuda dağıtılan adına tescil edilmişse tapu 
kaydı, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının talebi üzerine mahallî tapu dairesince 

I Hazine adına düzeltilir. 
Toprak verilenin ödediği karşılık ve taksit

ler faizsiz olarak, dağıtım giderleri ve elde edi
len faydalar mahsubedildikten sonra kendisine 
geri verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz .ediyo-
I ram. Kabul edenler... Etmeeynler... Madde ka

bul edilmiştir. 
I Dağıtılan toprağın geri verilmesi : 

Madde 67. — Bu kanuna göre kendisine top-
I rak verilen kimse herhangi bir özür nedeniyle 
I toprağı işletemezse toprağının, varsa yapı ve

ya tesislerin ve sağlanan aynî kredilerle verilen 
I araç ve gereçlerin geri alınmasını Toprak: ve 

Tarım Reformu Müsteşarlığından isteyebilir. 
I Geri vermede 66 ncı maddenin dördüncü fık-
I rasına göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz «diyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka-

I bul edilmiştir. 
I Dağıtıma tabi miktara kadar olan topraklar

da mirasçıların tasarınım : 
Madde 68. — Toprak ve tarım reformu böl-

I .geleninde bu kanunun 54 ncü maddesinde gös-
I terilen miktarlara kadar toprağı bulunan çift

çilerin ölümü halinde, tarımla ilgili olmayan ta
şınır ve taşınmaz mallan hariç, sahibi bulun
dukları topraık ile varsa üzerindeki tarımsal 
yapı veya tesisler, işletme araç ve gereçleri bir 
bütün sayılır ve mirasçılar arasında hiçbir şe-

I kilde taksim edilemez. 
Miras bırakanın ölümünden itibaren en geç 

iki .ay içinde .mirasçılar, miras bırakanın bırak-
I mış olduğu, yukarda birinci fıkrada belirtilen 

tanınla ilgili taşınır ve taşınmaz mallan Top-
I rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına, bildirmek-
1 i e yükümlüdürler. . 
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Mirasçılar, mirasın açılmasından itibaren en 
geç altı ay içinde kendilerine intikal eden, yu
karıda birinci fıkrada belirtikin tarımla ilgili 
taşınır ve .taşınmaz malları, bu kamına göre top
rak dağıtımından yararlanabilecek mirasçılar
dan birisine devir ve temlik ederek miras or
taklığına son vermedikleri takdirde, dağıtım 
yohı ile verilen toprak ve diğer mallar bıı ka
nunun 66 ncı maddesinin 1, 2 ve 3 neü fıkraları 
irükümlerine göre 'geri alınır. Mirasçının salısına 
ait .topraklar ise bu kanun hükümlerine göre 
kamulaştırılır. Bu topraklar ile üzerindeki yapı 
ve tesisler ve taşınır mallar, toprağı işletmek 
isteyen mirasçılar arasında 52 ve 53 neü mad
delere göre yapılacak sıralamada önde 'galenler
den toprak ve tarım reformu örgütünce toprağı 
en iyi şekilde isleteceği tespit edilene bir bütün 
halinde bu kanun hükümlerine göre borçlandı
rılarak verilir. 

Eş veya füruun ölümü halinde tahsis ve tem
lik üçüncü fıkradaki esaslara göre aile baş
kanına yapılır. 

Aday çiftçinin ölümü halinde verilmiş olan 
toprak ile diğer mallar, ayrıca bir işleme lü
zum olmaksızın, Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca geri alınır veya varsa aynı ailenin 
yeni başkanına tahsis edilir. Toprak ile diğer 
malların yeni aile başkanına tahsis edilmesi ha
linde yeni aile başkanı ile yeniden mukavele ya
pılır. Ancak adaylık döneminin başlangıç tari
hi olarak, ilk .mukaveledeki tarih kabul edilir. 

(Bu maddemin 3 neü fıkrası uyarınca dağıtım 
yoluyle verilen toprakların geri alınmasında, ve
rilen toprağın karşılığı henüz tamamen ödenme
miş ise 66 ncı maddenin 4 neü fıkrası uygula
nır. Verilen toprağın karşılığının tamamen 
ödenmiş bulunması halinde, geri almada bu 
kanunun kamulaştırmaya ilişkin hükümleri uy
gulanır. 

B.AŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. 'Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Bırakılan miktara kadar olan topraklarda 
mirasçıların tasarrufu : 

Madde 69. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerinde bu kanunun 28 nci maddesinde gös
terilen miktarlara kadar toprağı olan veya ken
dilerine bu miktarlarda toprak bırakılan çiftçi
lerin ölümü halinde, mirasçılar tarımla ilgili 

olmayan taşınır ve taşınmaz mallar hariç miras 
bırakanın bırakmış olduğu toprak xe üzerin
deki tarımsal yapı ve tesisler ile araç ve gereç
leri en geç onbeş 'gün içinde Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığına bildirmekle yükümlü
dürler. 

Mirasçılar kendilerine İntikal eden toprak
ları bu kanunun 54 neü maddesinde gösterilen 
•miktarlardan az olmamak üzere, varsa üzerle
rindeki tarımsal yapı ve tesisler ile diğer araç 
ve gereçleri aralarında taksim edebilir veya bu 
kanuna «göre toprak dağıtımından ya rai'kum bile
cek olan mirasçılara devir veya temlik ederek 
miras ortaklığına son verebilirler. 

Mirasın açılmasından başlayarak altı ay içe
risinde mirasçılar arasında devir ve temlik işle
mimin yapılmaması halinde ve tarımla ilgili 
taşınır ve taşınmaz mallar toprak ve tarım re
formu örgütünce ikinci fıkradaki esaslar dahi
linde mirasçılar arasında taksini edilir veya 
52 ve 53 neü maddelere göre yapılacak sırala
mada önde gelenlerden toprak ve tarım reformu 
örgütünce toprağı en iyi şekilde işleyeceği tes
pit edilen mirasçı veya mirasçılara tahsis olu
nabilir. 

Toprak ile varsa üzerindeki yapı ve tesisle
rin taksimi mümkün olmadığı takdirde bunlar 
bu kanun hükümlerine göre kaıtımlaştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de .kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri: 
Madde 70. —• Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde tarımsal işletmelerin tek başlarına ya
pamayacağı veya birlikte yapılmasında fayda 
bulunan işleri .yapmak, üretimin artırılmasını, 
değerlendirilmesini ve p azarlanma sini sağla
mak, toprak ve tarım reformunun gerçekleştiril
mesine yardımcı olmak amaciyle Toprak ve Ikı
nın Reformu Müsteşarlığı 1163 sayılı Kanuna 
ve bu kanun hükümlerine göre Toprak ve Ta
rım Reformu Koperatiflerinin kurulmasını sağ
lar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Toprak ve Tarım Reformu Kooperatif]erinin 
görevleri : 

Madde 71. — Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleriinin görevleri aşağıdaki bentlerde 
•gösterilmiştir : 

a) Ortakların ihtiyaçları olan her türlü 
üretim girdi, araç ve gereçlerini sağlamak. 

b) Ortakların tek başlarına yapamadık1 arı 
veya. birlikte yapılmasında fayda bulunan iş ve 
hizmetleri yapmak. 

e) OT taklamı ürünlerinin doğrudan doğ
ruya veya işlenerek pazarlaıımasını sağlamak. 

•d) Ortakların ürünlerini işlemek için tesis
ler kurmak, 

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

f) Ortaklarına tarımsal makine hizmetleri 
sağlamak, ortakların müştereken yararlanabile
cekleri lıer çeşit makine, ekipman ve tesisler 
edinmek, 

g) Ortak;arına tarımsal üretimin düzenlen
mesinde, verimin artırılmasında yardımcı ol
mak, 

h) Ortakların tüketim malları ihtiyacım 
gidermek, 

i) Köy el sanatlarını ve küçük sanatları 
öğretmek ve geliştirmek, 

,İ) İlgili kuruluşla birlikte hazırlanacak bir 
tarımsal yayım programı içerisinde -modern ta
rım tekniği ve uygulaması konusunda ortakla
rın eğitimini sağlamak, 

k) Ortaklarını kooperatifçilik yönünden 
eğitmek, 

.1) Ortakların su kaynaklarından ve elekt
rik enerjisinden yararlanmasını sağlamak ve 
düzenlemek, 

m) Arazi ıslahı, toprak muhafaza ve tarım
sal sulama lıizmtierini yanmak, 

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

o) Ortakların konut ve tarımsal yapıları
nın ıslahına yardımcı olmak, 

p) Kooperatiflerin amaçlarına ulaşmak için 
taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak ve 
bunlar üzerinde yapı ve tesisler kurmak ve her 
türlü tarımsal faaliyette bulunmak, 

T) Sigorta acenteliği yapmak ve mevduat 
kabul etmek, 
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' BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka-

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve 
birliklerinin mevduat kabulü ile ilgili esaslar : 

Madde 72. — Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri ve Birliklerinin toplayacakları 
•mevduat, üst kuruluşların ve 7129 sayılı Banka
lar Kanunu ile bu kanuna ek 153 savılı Kanu-
arım teminatı altındadır. Mevduat kabulüne yet
kili kılınacak Toprak ve Tarım Reformu Koope
ratifleri ve Birlikleri için Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatifleri Merkez Birliğince Ma
liye Bakanlığının önceden müsaadesi alınır. 
Toplanan mevduatın kullanma yetkisi Toprak 
ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Bir
liğine aittir. 

.Maliye Bakanlığınca yapılacak tetkikler so
nunda, mevduat kabul ötmelerinde bilâhare 
mahzur görülen ,kooperatif ve birliklerin mev
duatı kabul yetkileri Bankalar Kanununun 
13 ncü maddesine göre kaldırılır. 

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

Tasarruf mevduatı sahipleri, mevduatlarının 
yarısı için bu mevduatı kabul etmiş olan Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve Birlik
lerinin akillinde mevcut bütün kıymetler üze
rinden imtiyazlı alacaklıdırlar. Tasfiye halinde. 
tasarruf mevduatının imtiyazlı kısmı tasfiye neti
cesi beklenmeksizin sahipeerkm tediye olunur. 

Mevduat toplamaya yetkili Toprak ve Ta
rım Reformu Kooperatifleri ve Birliklerinin dü-
Z'/nleyeeeklcri aylık mevduat cetvelleri ile üç 
aylık ve yıllık hesap özetleri Merkez Birliğince 
birleştirilerek birer kopyaları Bankalar Ka
nununun 51 nel maddesinde tayin edilen süreler 
içerisinde Ticaret ve Maliye Bakanlıkları ile 
T. C. Merkez Bankasına verilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve 
Birlikleri topladıkları mevduat üzerinden, 1211 
sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 40/11 
ııel maddesi hükümleri esasları dairesinde ınun-

\ zam karşılık tesis ederler. Bu karşılıklar Top-
j rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri birlikleri 
: veya Merkez Birliği tarafından T. C. Merkez 
\ Bankasına yatırılır. 
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1581 sayılı Kanunun 18 ııci maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince T. C. Merkez Bankasın
daki ıinunzıanı mevduat karşılıklarından zirai 
finansman için Tarım Kredi Kooperatiflicri Mer
kez Birliğine verilecek meblâğın tamamı Toprak 
ve Taran Reformu Kooperatifleri Merkez Bir
liğine verilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
Birlikleri ve Merkez Birliği kuruluncaya ,kadar 
Birliklerin ve Merkez Birliğinin görevlerini 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul: edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tarımsal amaçlı kooperatifleri t isimliği esas
ları 

Madd'C 7-'}. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerinde, Toprak ve Tarım Reformu Koopera
tif lıori ile bölgede mevcut tarımsal amaçlı diğer 
•kooperatifler, bu kanunda öngörülen reform 
amaçliarını gerçekleştirmek üzere karşılıklı ola
rak birbirlerini desteklemek ve işbirliği İmlinde 
çalışmakla yüküm!üdür. 

Reform 'amaçlarına uygun biçimde karşılıklı 
destekleme ve işbirliği halindi' çalışma .esa'darı 
bu kanunun 8G ncı .maddecinde öngörülen yö
netmedikte belirtili]*. 

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul, edenler... Kaimi etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

•Ortak olma : 
Madde 74. — Toprak dağıtımından yararla

nan çiftçiler, o bölgede kurulmuş veya kurula
cak olan Toprak ve Tarım. Reformu Kooperatif
lerine ortak olmak zorundadırlar. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki di
ğer çiftçiler de bu kooperatiflere ortak olabilir
ler. 

Kooperatiflerin iştigal konusu olan ürünlerle 
levazım ve ihtiyaç maddeleri ve girdileri üze
rinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar bu 
kooperatiflere giremezler. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine 
ortak olanlar, 1581 sayılı Kanuna tabi Tarım 
Kredi Kooperatiflerine ortak olamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Mini
de kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu : 
Madde 75. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifi yönetim kurula, biri kooperatif mü
dürü olmak üzere yedi kişiden oluşur. Toprak 
dağıtımından yararlanan tarımsal aile işletmesi 
ve küçük işletme sahipleri, kooperatif yönetim 
kurulunda en az dört kişiyle temsil olunur. Yö
netim Kurulunun başkanının yönetim kurulu 
üyeleri kendi aralarından seçerler. 

BASK.AN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Üst örgütlenme : 
Madde 76. — Toprak ve Tarım Reformu 

•Kooperatifleri; amaçlarını gerçekleştirmek, güç
lerini 'artırmak ve ortaklarına daha yararlı ola
bilmek için Toprak ve Tarım Reformu Koopera
tifleri Birliklerini, en az beş birlik de Toprak 
ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Bir
li ği'iıi kurarlar. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
Meııkez Binliği tek üst kuruluş olup, merkezi 
Ankara'dadır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve 
Birliklerinin çalışma alanı içinde birden fazla 
Toprak' ve Tarım Reformu Kooperatifi ve Birliği 
kurulamaz. 

"toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifimi Birli
ğine, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
Birlikleri ile birliği olmayan kooperatiflerin 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Mer-
kez Birliğine girmeleri zorunludur. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
Merkez Birliği Türkiye Kooperatifler Millî Bir
liğine girebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Müdürlerin atanması : 
Madde 77. —• Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri ve üst örgütlerinin müdürleri 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ata
nır. Atamada, işin özelliğine göre Toprak ve 
Tarım Reformu Araştırma ve Eğitim Enstitü
sünde eğitim görmüş ziraat ve orman yüksek 
mühendislerine ve veteriner hekimlere öncelik 
tanınabilir. 
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Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve 
üst örgütleri 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren ku
rumlardan sayılır ve müdürleri 1327 ve 657 sa
yılı Kanunun ek 1 ve 2 nci maddeleri uyarınca 
geçici süreli olarak görevlendirilmek suretiyle 
çalıştırılabilirler. 

Kooperatiflerin, Müsteşarlıkça atanan mü
dürler eliyle yönetilmesine ve desteklenmesine, 
bu hizmetlerin kooperatif üyelerinin kendileri 
tarafından yapılabileceğine Müsteşarlıkça ka
rar verilinceye kadar devam edilir. Müdürün 
işine, atanmadaki usule göre, Müsteşarlıkça 
son verilir. 

Kooperatif müdürlerine ve kooperatiflerin 
üst örgütlerinde çalışan müdürlere bunlara ait 
teşebbüslerin yıllık müspet fiyat farklarından 
pay verilmesi hususunda anasözleşmeye hüküm 
konulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Madde ile ilgili iki önerge var, takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 77 nci maddesinin 3 ncü fıkrası

nın metinden çıkarılmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

<BAŞ;KAX —• Sayın Mete, buyurunuz. 
MÜTTEHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bu geç saatte takririmi izah etmek için siz

leri işgal ediyorum. 
Demokratik kuruluşlarda Devletin katkısı 

nz olması gerekir. Burada madde tedvin edilir
ken. tasarı hazırlanırken, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca, Toprak ve Tarım Re
formu Kooperatiflerinin ve üst örgütlerinin mü
dürlerinin bu müsteşarlıkça tayin edilmesi ön
görülmüş. Bu Devletin vesayet hakkını kullan
maktır; ama artık Türkiye'de bağımsız çalışan 
ve1 kendi üyelerinin haklarını koruyan bir ör
gütün müdürünü, kendi yönetim kurulunu ta
yin etmesi zamanı çoktan gelmiştir. 

•Malûmâliniz, bâzı kuruluşlarda Hükümet ve
sayet hakkını kullanarak bu gibi müdürleri ta
yin etmektedir; ama .mütekâmil bir örgüt ku
rarken bu yola son verme zamanı gelmiştir. 

| Bu nedenle, bizler kooperatif müdürlerinin 
I yönetim kurullarınca, yine birtakım şartlara ba

kılarak atanmasını daha demokratik ve daha 
I toplum yararına görmekteyiz. 

Bu sebeple, iki takrir vermiş bulunuyoruz; 
birisi atanması, birisi de işten çıkarılması konu-

I larmın değiştirilmesi içindir. İltifatınızı ve reyi-
I nizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 
AYRIM (Kars) — Katılmıyoruz. 

TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTE
ŞARI SABAHATTİN AL/PAT — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

I İkinci önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 77 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 

I aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyorum. 
I Saygılarımla. 
I Adana 

Muslihittin Yılmaz Mete 

Madde 77/1. — Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri ve üst örgütlerinin müdürleri 
kooperatif yönetim kurulu tarafından müdür-

I lük yetenekleri bulunan kişiler arasından seçi-
I lir. Müdürlerin hangi yeteneklere haiz olmala

rı gerektiği bir yönetmelikle tespit olunur. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı

yor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 

AYRIM (Kars) — Katılmıyoruz. 
TOPRAK YE TARIM REFORMU MÜSTE

ŞARI SABAHATTİN ALPAT — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Ortaklık kurma : 
Madde 78. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri ve üst örgütleri kendi araların
da veya kamu tüzel kişileriyle veya Kamu İk
tisadî Teşebbüsleriyle bu kanunda belirtilen gö-

I revlerine uygun ve kooperatiflerin gelişmesini 
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engellemeyecek nitelikte ortaklıklar kurabilir
ler veya mevcut ortaklıklara katılabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kooperatifçilik eğitimi : 
Madde 79. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığı Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde ve 
buna bağlı eğitim merkezlerinde, Toprak ve 
Tarım Reformu 'Kooperatiflerinde ve üst örgüt
lerinde görev alacaklarla bu kooperatiflerin 
ortak ve yöneticileri uzun veya kısa süreli eği
time tabi tutulurlar. 

Bu konuda Ticaret Bakanlığı ile işbirliği sağ
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Denetleme ve onama : 
Madde 80. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri ile üst örgütleri Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca denetlenir. Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, denetim 
için gerekli gördüğü hallerde, ilgili bakanlık ve 
kuruluşların yardımını isteyebilir. 

Diğer tarımsal amaçla kooperatifler ve üst 
örgütleri, toprak ve tarım reformunun uygu
lanması bakımından gerekli görülen hallerde 
ve ilgili bakanlık veya kuruluşların mutabaka
tı üzerine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca denetlenebilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin 
ve üst örgütlerinin Genel Kurul kararları, tu
tanakları ile birlikte yedi gün içinde iadeli taah
hütlü olarak postayla Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığına gönderilir. 

Müsteşarlık, teslim alındığı tarihten başla
mak üzere, en çok bir ay içinde bu kararları 
usul, mevzuat, toprak ve tarım reformunun ga
yeleri yönünden inceleyerek tasdik veya redde 
yetkilidir. İnceleme neticeleri kooperatifle veya 
üst örgüte bildirilir. Bir ay içinde neticeye bağ
lanamayan kararlar tasdik edilmiş sayılır. 

'-Seçilen yönetim kurulları seçim gününden 
itibaren görevlerini yapmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — 'Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kooperatife ödenecek sermaye payı : 
Madde 81. —• Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifinin anasözleşmesine g-öre belli edil
miş bulunan kurucu ortakların sermayeye ka
tılma paylarının yüzde yirmibeşi Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca Toprak ve Ta
rım Reformu Fonundan ortaklar hesabına koo
peratife ödenerek kooperatifin kuruluş serma
yesi sağlanır. 

BAŞKAN —• 'Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... -Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kooperatiflere karşılıksız yardım : 
•Madde 82. — Bu kanun hükümlerine göre 

kurulan Toprak ve Tarım Reformu Koopera
tiflerine ve üst örgütlerine, çalışma konularına 
giren ve kendi güçleriyle yetmeyen, plân he
deflerine ve toprak ve tarım reformu bölgesi 
programlarına uygun yatırımlarda, yatırım tu
tarının yüzde yirmisinden az ve yüzde yetmi
şinden çok olmamak üzere Toprak ve Tarım 
Reformu Fonundan karşılıksız aynî ve nakdî 
yardım yapılabilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kooperatifler Kanunu, muaflıklar ve uygu
lanmayacak hükümler : 

Madde 88. — Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri ve üst örgütlerinin kuruluş ve 
işleyişlerinde, bu kanunda açıklık olmayan hal
lerde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri, 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Bir
likleri Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifle
ri Merkez Birliği, 1581 sayılı Tarım Kredi Koo
peratifleri ve Birlikleri Kanununun 19 ncu mad
desi ile Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kre
di Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine 
tanınmış olan vergi, harç, resim ve benzeri her 
çeşit muaflıklardan yararlanırlar. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri, 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Bir
likleri ile Toprak ve Tarım Reformu Koopera-
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lifleri Merkez Birliği, on yıldan az olmamak 
üzere, yatırım fonları ile ilgili her türlü vergi, 
hare. resim ve benzeri muaflıklar ve haklardan 
istifade ederler. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde kurulan 
Tu1/ vk ve Tanın Reformu Kooperatifleri ve 
Tep: ak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Bir
l i" ' ' r i kin on yıllık, muaflık süresi, koopera
tifin kurul Tuğu yörenin sosyo - ekonomik duru
c u aözönündc bulundurularak Toprak ve Ta-
r . ı EeHırum Müsteşarlığınca uzatılabilir. 

T "rk \ o T.;1 im Reformu Kooperatiflerine 
1- '.'] "yılı Kanunun 45 nci maddesinin üçüncü 
• v - : : v , ı lk> 87 uci maddesi ve 6762 sayılı Türk 
ki • t hkuruumun -!2 imi maddesi. Toprak ve 
T - -. n ki '-il.UT Ki upmatkleri Birlikleri ile 
k p"ik vı' r î u ı m i? ' ırıııu Kooperatifleri Mcr-
\--z Riılnlne 1133 sayılı Kanunun 19 neu mad-
d-sinin ikinci paragrafı uygulanmaz. 

k l ' ı ' k ' k —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tip Anasözieşme ve Anasözleşmenin tescili : 
Madde 84. —• Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri ile üst örgütlerinin tip Anasöz-
leymeleri Ticaret Bakanlığının da görüşü alın
mak suretiyle Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca hazırlanır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleriy
le üst örgütlerinin Anasözleşıneleri Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca kabul edile
rek 1163 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce kuruluş ve tescil işlemi yapılmak üzere Ti
caret Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Alacak senetleri, rehin hakkı, ipotek tesisi 
ve kaldırılması : 

Madde 85. —• Toprak ve Tarım Reformu 
.fillerinin kredi ile ilgili alacak senet

leri. kâğıtlar ve her türlü taahhütname ve söz
leşmeler. ortağın oturduğu veya Toprak ve Ta
nın Reformu Kooperatiflerinin bulunduğu köy 
vey.r mahalle ihtiyar heyetleri tarafından pa-
ra.ruz olarak tasdik olunur. 15u suretle tasdik 
olunan senet ve belgeler, İcra ve İflâs Kanunu
nun 38 nci maddesinde yazılı belgeler hükmün
dedir. Senetler vâdelerinde protestoya tabi tu

tulmaz. Müracaat vukuunda bu tasdik muame
leleri noterler tarafından da yapılır. 

Ortakların kredilerine mesnet olarak gös
terdikleri ürünleri, hayvanları ve üretimleri ile 
ilgili her türlü makine ve araçları üzerinde or
tağı bulundukları Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatiflerinin mutlak rehin hakları vardır. 

Bunlar, borçlu ortaklara yediemin sıfatiyle 
teskin edilmiş sayılır ve üçüncü şahıslar tara
fından hiçbir suretle haciz olunamaz. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihti
yar heyetleri veya noterler tarafından tasdik 
edilen taahhütnameye istinaden Toprak ve Ta
nın Reformu Kooperatiflerinin yazılı isteği üze
rine gösterilecek değere göre tapu dairelerince 
takrir .alınmadan yapılır. İpoteğin kaldırılma
sında da aynı usul uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri
nin kuruluş ve işleyiş esasları : 

Madde 86. •— Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri ile üst örgütlerinin kuruluş, iş
leyiş ve görevleri, diğer tarımsal amaçlı koope
ratiflerle bunların yapacakları işbirliği ve kar
şılıklı destekleme esasları ile Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatifleri ve üst örgütlerine ya
pılacak yardımlar ve yatırımlarla ilgili husus
lar, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çıkarı
lacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
imi edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Arazi toplula ştı rılması 

Amaç : 
Madde 87. — Arazi toplulaştırılmasmm ama

cı; toprakların, üretim tekniğinin ekonomik 
olarak uygulanmasını, toprak muhafaza ve zi
raî sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştire
cek derecede parçalanmış, dağılmış ve şekille
rinin bozulmuş olduğu hallerde, bir şahsa veya 
çiftçi ailesine ait arazi parçalarını imkân ölçü
sünde az sayıda veya tek parça halinde birleş-
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tirmek ve şekillerini düzeltmek suretiyle parsel
lerde gerekli değişikliklerin yapılmasıdır. 

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

İsteğe bağlı toplulaştırma : 
Madde 88. — Toprak sahibi çiftçilerden as-

. garı dörtte birinin müracaatı halinde, toplulaş-
tırılması istenen toprakların yarısından çoğu
na malik bulunan ve sayıca maliklerin yarısını 
teşkil eden toprak sahibi çiftçilerin muvafakati 
ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
uygun görüşü ile isteğe bağlı toplulaştırma ya
pılabilir. 

Reform amaçları yönünden yararlı gördüğü 
takdirde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı, toprak sahibi çiftçile rm muraca atı olmak
sızın, toplulaştırılaeak toprakların yarısından 
çoğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin ya
rısını teşkil eden toprak sahibi çiftçilerin mu
vafakati ile isteğe bağlı toplulaştırma yapabilir. 

Gerekli çoğunluğun muvafakati alındıktan 
sonra hazırlanan plân ve projelere ve bunların 
uygulanmasına toplulaştırma sınırı içindeki bü
tün malikler uymak zorundadırlar. 

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

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

gelerinde 87 nci maddede belirtilen amacı ger
çekleştirmenin zorunlu bulunduğu hallerde Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının teklifi 
ve Bakanlar Kurulunun karan ile toprak ma
liklerinin muvafakatleri aranmaksızın toplu
laştırma yapılır. 

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

Özel durumlarda toplulaştırma : 
Madde 90. — Bağ, zeytinlik, fındıklık, An-

tcp Fıstığı, cay plantasyonu ve benzerleri ile 
meyve bahçeleri, kavaklık ve okaliptlislük ola
rak kullanılan tarım arazileri bu kanunun 87 
nci maddesine göre kendi aralarında ayrıca top
lulaştırmaya tabi tutulur. 

Bir yerin bağ, zeytinlik, fındıklık, Antep 
fıstıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile 
meyve bahçesi, kavaklık veya okaliptlislük ola

rak kabul edilebilmesi için tekniğine göre o ye
rin beher dönümünde bulunması gereken ağaç 
sayısının en az üçte ikisi oranında ağaç bulun
ması gerekir. Bu nitelikte olmayan arazilerle 
sadece sınırları söğüt ve kavak gibi ağaçlarla 
çevrili arazide bu madde hükmü uygulanmaz. 
Ancak ağaçların değeri gözönünde tutularak 
diğer tarım arazisi ile toplulaştırılabilir. 

Arazi ile üstündeki ağaçların mülkiyetinin 
ayrı kişilere ait bulunması halinde, Toprak ve 
Tarım Reformu Bölge Başkanlığı ilgililerinden 
en geç iki ay içinde anlaşma yolu ile ikili mül
kiyetin tek yönde birleştirilmesini ister. 

İlgililer ikili mülkiyetin tek yönde birleştiril
mesini tanınan süre içinde gerçekleştiremedik
leri takdirde maliklerden biri veya Toprak ve 
Tarım Reformu 'Bölge Başkanlığı, ikili mülki
yetin tek yönde birleştirilmesini genel hüküm
lere göre görevli mahkemeden talebedebilir. 
Görevli mahkeme mülkiyetin tek yönde birleş
tirilmesini üç ay içinde 'karara bağlar. 

Birinci fıkrada belirtilen yerlerin tespiti, bu 
kanunun 94 ncü maddesinde yazılı derecelen
dirme ile birlikte yapılır. 

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

Toplulaştırma sınırı : 
Madde 91. — Toplulaştırma; köy, belde ve

ya havza esas alınarak o yerin sınırları içinde 
gerçek ve tüzel kişilere ait tarıma elverişli bü
tün topraklarda uygulanır. Bir havzaya bir ve
ya birden çok köy veya belde girebilir. 

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

Tapulama işlemleri : 
Madde 92. — Toplulaştırma, tapulaması ta

mamlanan yerlerde yapılır. 
Toplulaştırma alanının tapulaması yapılma

mış ise bu yerlerin tapulaması, il veya ilçe bele
diye sınırı içindeki tarım toprakları dâhil, Tap-
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının istemi 
üzerine 766 sayılı Tapulama Kanununun 78 nci 
•maddesine bağlı kalınmadan öncelikle yapılır. 

Tapulama yapılırken Devlete, diğer kamu 
ve özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişile
re ait topraklardaki girintili ve çıkıntılı olan 

j sınırlar, küçük ve dağınık topraklar, ilgilile-
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rin muvafakati ile değiştirilebilir veya birleşti
rilebilir. 

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

Toplulaştırma hazırlığı : 
Madde 93. — Toplulaştırma yapılmasına 

karar verilen yerlerde gerekli bütün etütler ya
pılır. Kamu yararına tahsis edilmiş orta malla
rının sınırları ve yeri, proje gereği değiştirile
bilir. Toplulaştırma yapılacak alanın mülkiyet 
etütleri yapılarak malikler tespit edilir. Proje 
alanına giren parsellerin tapu kütüğü sayfala
rının beyanlar hanesine toprakların toplulaştır
ma alanına girdiği kaydedilir. 

Kayıt tarihinden başlayarak proje uygula
masının sona erdiği tarihe kadar proje sahasın
daki taşınmaz mallar üzerindeki her türlü rızaî 
devir ve temlik, ifraz ve taksim işlemleri dur
durulur. Bu kısıtlama üç yılı geçemez. Ancak, 
bir kimse proje alanında sahibolduğu arazinin 
tümünü toplu halde üçüncü bir şahsa devir ve 
temlik edebilir. 

Proje uygulamasını aksatmayacak veya top
lulaştırmayı kolaylaştıracak tasarruflara Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca izin ve
rilebilir. 

Tapu kütüğündeki kayıt tarihinden sonra 
toprağı devralan veya üzerinde bir hak edinen 
kimse, eski hak sahibinin yükümlülüklerini ay
rıca muvafakati aranmaksızın aynen kabul et
miş sayılır. 

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

Derecelendirme : 
Madde 94. — Toplulaştırma alanında bulu

nan, Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait taşın
maz mallar verim ve değerlerine göre derece
lendirilir ve her derecenin diğer derecelerle 
olan denkliği tespit edilir. 

Derecelendirme işlemi Derecelendirme Ko
misyonları tarafından yapılır. Derecelendirme 
Komisyonları beş üyeden meydana gelir. Bun
lardan komisyon başkanı ile bir üye Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından, bir 
üye mahallî ziraat odası, diğer iki üye arazisi 
toplulaştırılaeak çiftçiler arasından mahallin 
en büyük idare âmiri tarafından seçilir. 
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Komisyonun kuruluş tarzı, üyelerinin atan
ına ve seçimi usulü, görevlendirilmeleri, çalış
ma şekli, toplanma ve karar yeter sayısı, kara
ra katılamayacakları haller. 96 ncı maddede ön
görülen toplulaştırma ile ilgili esasların ayrın
tıları, borçlandırma ve ödeme usulü Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca hazırlanacak 
yönetmelikte belirtilir. 

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

Derecelendirmenin ilânı : 
Madde 95. — Derecelendirme Komisyonu 

tarafından her parsel için tespit edilen derece
yi ve her derecenin öteki derecelerle olan denk
liğini gösterir liste ve derecelendirme haritası 
veya derecelendirme plânı muhtarlık veya be
lediyede herkesin görebileceği yere onbeş gün 
süre ile asılarak ilân olunur. Liste ve haritanın 
ilânı ve ilândan indirilmesi 'bir tutanakla belge
lendirilir. 

Liste ve haritanın ilân edildiği, ayrıca köyün 
veya belediyenin bağlı olduğu ilçe veya il mer
kezinde alışılmış araçlarla duyurulur. 

Derecelendirme liste ve haritasına, ilân ta
rihinden haşlayarak yirmi gün içinde arazisi 
toplulaştırmaya konu olan çiftçilerin yazılı ola
rak Derecelendirme Komisyonu Başkanlığına 
itiraz hakları vardır. Komisyon bu itirazları in
celer ve en geç onbeş gün içinde karara bağ
lar. Karar ilgililere tebliğ olunur. İlgililer bu 
karara, tebliğ tarihinden başlayarak onbeş gün 
içinde görevli mahkemede itiraz edebilirler. 
Mahkemenin kararı kesindir. 

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

Toplulaştırmada gözönünde tutualaeak hu
suslar : 

Madde 96. — Toplulaştırmada tahsisler aşa
ğıdaki esaslara göre yapılır : 

a) Toplulaştırma alanında hak sahibine 
kendi parsellerinin değerleri toplamına eşit de
ğerde ve mümkünse bir parsel halinde toprak 
tahsis edilir. Tahsis edilen toprağın gelirinin, 
toplulaştırma öncesinde hak sahibinin toprağın
dan elde ettiği gelirden az olmamasına dikkat 
edilir. 
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Tahsis sırasında aile başkanına, eşi ve ço
cuklarına ait topraklar, Devletçe verilmiş olsa 
da bir arada toplulaştırılır ve parsallerindeki 
değerlerine «'öre hisseli olarak adlarına teseil olu
nur. 

:b) Toplulaştırma alanında ev, ahır, saman
lık, ağıl, ambar, kuyu ve arteziyen gibi tesis
ler bulunursa, yapılacak tahsiste, bu tesislerin 
bulunduğu yerdeki arazi imkânı ölçüsünde hak 
sahiplerine verilir. 

M'alsahibinin birden fazla arazi parçası üze
rinde yukardaki fıkrada sayılan sabit tesisler 
bulunduğu takdirde malik, hu arazi parçaların
dan -biri etrafında toplulaştırma istemek zo
rundadır. 

Bu bendin birinci fıkrasındaki sabit tesisle
rin tespiti, bu kanunun 94 ncü maddesinde ya
zılı derecelendirme ile birlikte yapılır. 

e) Tahsis edilen toprak değerinde eşitlik 
sağlanamıyorsa, fazla toprak alan, derecelen
dirmedeki değer üzerinden fazla kısım.için borç
landırılır. Verilen toprağın değeri önceki top
rağın değerinden az ise aradaki fark toprak sa
hibine peşin olarak ödenir. 

d) (c) bendindeki borçlandırma ve ödeme
ye esas olan miktarlar, bu kanunun 99 neu mad
desinde yazılı rölöve ölçümü neticesinde bulu
nan ve tescile esas olan yüzölçümü ve değer
ler nazarı dikkate alınarak saptanır. 

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

Kamu hizmetlerine katılma : 
Madde 97. — Toplulaştırma yapılan alan

da yol, kanal ve her türlü kamu tesislerinin 
kaplayacağı yerler dolayısiyle meydana gelecek 
arazi eksilmeleri Hazinenin özel mülkiyetindeki 
topraklardan karşılanır. Bu yolla karşılanama
yan kısım, toplulaştırmadan doğan kıymet kar
şılığı ve toplulaştırmanın sağlayacağı yararlar 
nedeniyle arazi değerleri ile orantılı olarak 
maliklerin arazisinden düşülerek karşılanır. 
Düşülen miktar malikin arazi değerinin yüzde 
beşinden çok olamaz. Bu miktar teknik zorun
luluk nedeniyle yüzde beşi geçerse düşünülen 
fazla kısım bu kanuna göre karşılığı peşin öde
nerek kamulaştırılır. 

Toplulaştırma alanında uygulama sonucu ge
riye kalan topraklar hu kanun hükümleri ge
reğince Hazine adına tescil olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kahul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tahsis plân ve projelerinin onanması : 
Madde 98. — Toplulaştırmada tahsis, plân 

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

Toplulaştırma sonucunda arazisi tamamen 
veya kısmen alınacak kimse, kendisine tahsis 
edilecek araziyi kabul etmediği takdirde alın
ması kararlaştırılan arazi, hu kanun hükümle
rine göre kamulaştırılır ve kamulaştırma bedeli 
40 ncı madde hükümlerine göre ödenir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaimi etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Uygulama ve tescil işlemi : 
Madde 99. — Proje kesinleştikten sonra 

araziye uygulanır. Uygulama sonucu meydana 
gelen yeni durumun rölöve ölçümleri, ilgili ku
ruluşların yardımı ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce yapılır. Tahsis edilen yeni par-
saller malikleri adına tapuya teseil edilir ve es
ki kütük sayfaları re'sen kapatılır. Bu işlemler
den hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz. 

•BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplulaştırma alanlarında alınacak tedbir
ler : 

Madde 100. — Toplulaştırma projesinin uy
gulamasına başlanacağı tarih en az altı ay ön
ce o alandaki çiftçilere alışılmış araçlarla, du
yurulur. 

Toplulaştırma yapılacak alanda uygulama
yı geciktirmemek için ekilecek ürünün çeşidi, 
kaplayacağı alan ve yeri, köy ihtiyar kurulunun 
da görüşü alınarak kararlaştırılır. Çiftçiler bu 
karara, uymak zorundadırlar. Kararda belirti
len hususlara uymayanlar uygulamdan doğan 
herhangi bir tazminat isteminde bulunamazlar. 

BAŞKAN — 'Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toprak '.bütünlüğünün korunması : 
Madde 101. —• Toplulaştırma sonucunda tah

sis olunan parseller, ikinci fıkra hükmü saklı 
kalmak üzere, rızaen veya hükmen taksini edi
lemez veya. ifraz işlemlerine konu olamaz. 
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Parsellerin rızaen veya hükmen taksimi ve
ya ifrazı hakkında bu kanunun 63 neü madde
si hükmü, toprak sahibinin ölümü halinde top
rağın mirasçılara geçmesi ve mirasçıların ta
sarrufu hususunda bu kanunun 68 ve 69 ncu 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hakların aktarılması : 
Madde 102. — Toplulaştırılan taşınmaz mal

lar üzerindeki tapuya kayıtlı aynî ve şahsî hak
lar ve hacizler toprak sahibinin yeni parselleri 
üzerine genel hükümlere göre aktarılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında 
toplulaştırma : 

Madde 108. — Toprak ve tarım reformu böl
gesi dışında toplulaştırma, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu karan ile yapılır. 

Bu alanlardaki toplulaştırma işlemlerine iliş
kin kararlar, uygulamalar, tasdikler, ilânlar. 
duyurular, tahsisler, itirazların tetkik ve anlaş
mazlıkların çözümlenmesi, kamulaştırma ve di
ğer işler bu kanun hükümlerine tabidir. Ancak, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına veril
miş olan görevler ve tanınmış olan yetkiler Top-
raksu Genel Müdürlüğü ne e yerine getirilir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili itirazlar, 
o mahaldeki tapulama mahkemelerinde, topula-
ma mahkemelerinin mevcudoimanıası halinde il 
veya ilçe asliye hukuk mahkemelerinde incele
nerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 

DOKUZUNCU BÖLÜM j 
I 

Devlet sulanıra şebekelerinde Toprak ve Tarım j 
Reformunun uygulanması j 

Tanım : • \ 
Madde 104. •— Etüt ve projelerine göre ya- j 

pim ve geliştirme bedelinin tamamı veya bir Ş 
kısmı Devletçe yüklenilen sulama şebekeleri, ; 

toprak ve tarım reformu uygulaması yönünden 
Devlet sulama şebekesi sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak be
lirtme ve ilân : 

Madde 105. — Devlet sulama şebekelerine 
diskin istikşaf projelerinin kapsadığı arazi, içi
ne giren köyler de belirtmek suretiyle ilgili 
bakanlıkça Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığına bildirilir. Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı, yapacağı inceleme sonucuna göre, 
toprak ve tarım reformu bakımından uygun 
gördüğü proje alanım, sınırlarını da belirterek 
toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmek 
ve bu yolda karar almak üzere Bakanlar Kuru
luna önerir. 

Bakanlar Kurulunca toprak ve tarım re
formu bölgesi ilân edilen Devlet sulama şebeke
si alanlarında bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sulama projesi alanı içinde kalan arazi ile 
ilgili işlemler : 

Madde 106. •— Toprak ve tarım reformu böl
gesi olarak ilân edilen Devlet sulama projesi 
alanı içinde kalan toprakların ilân tarihindeki 
kamulaştırma karşılıkları bu kanundaki esas
lara göre takdir edilir. Tespit edilen bu karşı
lıklar. tapu sicilinin beyanlar hanesinde göste
rilmek üzere tapu dairesine bildirilir. 

Baraj gölü, regülâtör, pompa istasyonu ve 
emsali sulama tesisleri ile birinci ve ikinci de
recedeki sulama ve drenaj kanalları inşası için 
gerekli taşınmaz mallar, karşılıkları peşin öde
nerek kamnlaştırılır. Bu arazi sahiplerine ister
lerse ve varsa sulama şebekeleri alanı içinde 
eski arazisine eşdeğerde toprak verilebilir. 
Üçüncü ve dördüncü derecedeki kanalların in
şası için lüzumlu arazi bu kanunun 97 nci mad
desine göre karşılanır. 

Sulama projelerinin, etüt. plânlama ve uy
gulama safhalarında şebeke içinde toplulaştır
ma ilke ve şartlarına uygunluğunun sağlanma
sı için Devlet Su İşleri ve Topraksu Genel Mü
dürlüğü birlikte çalışır. Bu kuruluşların birlik
te çalışmaları ile ilgili esaslar, görev ye sorum -
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tulukları, bağlı bulundukları bakanlıkların mü
talâaları alınmak suretiyle Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca hazırlanacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

Sulama şebekesi tamamlandıktan sonra, şe
beke içinde toprağı bulunanlara, 94 ve 96 ncı 
maddelerde gösterilen esaslara göre belirtile
cek miktarda mümkün olduğu ölçüde topluca 
eski arazisi eşdeğerinde toprak verilir. 

Verilen eşdeğerdeki toprak bu kanunun 28 
nci maddesinde gösterilen miktarları geçtiği 
takdirde fazlası kamulaştırılır. 

Verilen eşdeğerdeki toprağın bu kanunun 54 
neü <maddesinde gösterilen miktarda az olma
sı halinde1, yeter toprak bulunduğu takdirde bu 
toprak 54 neü maddede gösterilen miktara 
tamamlanır*. Aradaki değer farkı için toprak 
sahipleri bu kanundaki esaslara göre borçlan
dırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Proje alanındaki toprağın işletilmesi : 
Madde 107. —• Sulama proje alanı içinde

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

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul eridiler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet sulama şebekelerinde tarımsal yer
leşim : 

Madde 108. — Toprak ve tarım reformu böl
gesi ilân edilen Devlet sulama .alanlarından 
gerekli görülenlerde, Toprak ve Tarım Reformu 
Örgütünce su ve araziden faydalanma şekline 
uygun tarımsal yerleşim düzeni plânlanır ve 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toprağın işletilmesi esasları : 
Madde 109. — Toprak ve tarım reformu 

bölgesi olarak ilân edilen Devlet sulama şebe
keleri içinde uygulanacak tarım şekilleri, nö-
betlemeye girecek bitkiler, ekilecek ve yetişti
rilecek ürün türleri ile hayvan cins ve ırkları, 
yetkili kuruluşların .araştırma sonuçlarına da
yanılarak Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş

kanlığınca çiftçilere tavsiye edilir ve uygulama 
için gerekli teşvik tedbirleri alınır. 

Devlet sulama şebekesi alanı içinde toprağı 
bulunan çiftçilerden bu tavsiyelere uymayanlar 
bu kanunla öngörülen kredi benzeri teşvik yar
dımlarından faydalanamazlar. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
- rıını. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

ONUNOXT BÖLÜM 

Kiracılık ve ortakçılık 

Kiracılık : 
Madde 110. — Topra.k sahibi ile kiracı ara

sında düzenlenen, kiracının toprağı işleyip se
merelerini almasını ve buna karşılık sahibine 
önceden kararlaştırılan nakdî veya aynî veya 
hem nakdî hem aynî belirli 'bir miktarı kira ola
rak ödemesini öngören sözleşmeye dayanan iş
letme şekline «kiracılık» denir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ortakçılık : 
Madde 11.1. — Toprağın işlenmesi sonucu el

de edilecek ürünün belirli bir oranda toprak 
sahibi ile toprağı işleyen arasında paylaşılma
sın ı öngören sözleşmeye dayanan isletme şekli
ne «ortakçdık» denir. 

Oıta.kçılık toprak sahibinin işletmeyi dene
tim hakkı Vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul eednler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

Kira süresi ve kira bedelinin ödenmesi : 
'Madde 112. — Kira sözleşmesi süresi dört 

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

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

Yıllık kira bedelinin yarısından fazlasının 
peşin olarak ödenmesi kiracıdan istenemez. 

BAŞKAN — 'Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 
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Ortakçılık süresi ve ortakçılık payının ve
rilmesi : 

'Madde 113. — Ortakçılık süresi dört yıl
dır. Sözleşmede bir yıldan az olmamak üzere 
daha kısa bir sürenin kabul edilmesi mümkün
dür. 

Toprak sahibinin payı yetiştirilen her ürü
nün hasadından sonra verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kira ve ortakçılık sözleşmelerinin düzenlen
mesi : 

Madde 114. — Kira ve ortakçılık sözleşme
leri. bu kanun hükümlerine ve Toprak ve Ta
rım lî e formu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönet
melik ve tip sözleşme esaslarına uygun olarak 
yazılı şekilde düzenlenir. 

Yakardaki fıkra uyarınca düzenlenmemiş 
olan kiracılık ve ortakçılık sözleşmelerini kira
cı veya ortakçı, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren otuz gün içinde sahibine bildir
mek kayd; ile ilk hasat mevsimi sonunda fes
hedilir. Otuz günlük süre içinde kiracı veya or
takçı mukaveleyi feshedeceğini toprak sahibi
ne bildirmediği takdirde mukavele, bu kanu
na ve ilgili yönetmelik ile tip sözleşme esasla
rına göre yapılmış sayılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kira
cının kiraladığı toprak ile varsa kendi toprak
larının toplamı, bu kanunun 28 nci maddesinde 
gösterilen miktarı aşamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kiracının veya ortakçının kiraya veya orta
ğa vermesi : 

Madde 115. — Kiracı veya ortakçı arazi sa
hibinin izni olmadıkça, kiraladığı veya kendi
sine ortağa verilen toprağı tamamen veya kıs
men başkasına kiraya veya ortağa veremez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenim-... Etmeyenler... Kabuk edil
miştir. 

Yerginin toprak sahibince ödenmesi : 
Madde 110. — Toprak ile ortağa veya kira

ya verilen yerlerdeki tesislerle ilgili bina ve 
arazi vergilerinin kiracı veya ortakçı tarafın
dan ödenmesini öngören açık veya kapalı her 
şart hükümsüzdür. 
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I 'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ecliyo-
I ram. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 

Toprak sahibinin istemeyeceği hususlar : 
Madde 17. —• Toprak sahibi, aşağıdaki hu

susları, kiracılık veya ortakçılık sözleşmesine 
şart olarak koyamaz veya bunların yapılmasını 

I kiracı veya ortakçıdan isteyemez : 
I a) Kiracının, ortakçının veya bunların 

aileleri üyelerinin kendi işlerinde karşılıksız 
olarak çalışmasını, 

b) İşletmeden «İde edilen kiracı veya ortak
çıya ait ürün payının o üründen aynî olarak 
kendisine veya kendi istediği şekilde ve istedi
ği yere satılmasını veya kendi tesislerinde iş-

I lenmesini, 
I c) İşletmeye yahut kiracı veya ortakçı aile

sine gerekli ihtiyaç maddelerinin kendisinden 
I veya kendi göstereceği satış yerlerinden sağlaıı-
I masını, 
I d) Borcun teminatı olarak gösterilen ürün-
I lerin paraya çevrilmesi haki saklı kalmak kay-

diyle, yaptığı millî yardım karşılığının elde 
edilecek üründen aynî olarak verilmesini. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

I mistir. 
I Toprak sahibinin süre bitiminden önce fe-
I sili hakkı : 

Madde 118. — Toprak "sahibi; aşağıdaki hal-
I lerde kira veya ortakçılık sözleşmesini, infaz 
I ilk hasat dönemi sonunda icra edilmek üzere, 

süre bitiminden önce feshedilebilir : 
I a) Kira bedelinin ödenmesinde veya or-
I taklık payının verilmesinde mücbir sebepler 
I dışında bir gecikme olmuşsa ve arazi sahibi 
I tarafından verilen otuz günlük ek süre içinde 
I de ödenmemişse veya mücbir sebeplerle de ol-
I s a devamlı ödeme imkânsızlığı ortaya çıkmışsa, 
I b) Kiracı veya ortakçı toprağın verimli 
I şekilde işletilmesini tehlikeye sokmuş yahut ki-
I raeının veya ortakçının savsaması yüzünden 
I toprağın kullanma kabiliyeti önemli derecede 
I azalmışsa, 
I e) Kiracı veya ortakçı, sahibinin muvafa-
I kati olmaksızın toprağın tamamını veya bir kıs-
I ımm başkasına kiraya veya ortağa vermişse. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi-
I yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
I edilmiştir. 
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Feshi bildirme ve sözleşmenin uzaması : 
Madde 119. — Taraflardan her biri süresi

nin bitmesinden en az üç ay önce sözleşmenin 
feshini diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. 
Toprak sahibi veya kiracı veya ortakçı feshi 
bildirmediği takdirde sözleşme iki yıl süre ile 
aynı şartlarla uzamış sayılır. 

BAŞKAN — .Maddeyi oylarınıza araz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kiracılını veya ortakçının ölümü : 
Madde 12.0. — Sözleşme süresi içinde kiracı 

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

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaimi edil
miştir. 

Toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölü
mü : 

Madde .121. —• Sözleşme süresi içinde top
rağın el değiştirmesi veya sahibinin 'ölümü ha
linde kira veya ortakçılık sözleşmesi, süresi
nin bitimine kadar aynı şartlarla devam eder. 

Ancak, toprağın yeni sahibi toprağı kendisi 
işletmek istiyorsa alını tarihinden itibaren altı 
ay içinde bildirmek şartiyle sözleşmeyi feshede
bilir. Ancak, infaz ilk hasat dönemi sonunda ic
ra edilir. 

BAŞKAN —• Maddeyi ooylarınıza arz ediyo
rum. Karbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ıniştif. 

Ortaklık payı : 
Madde 122. — Toprak sahibine verilecek or

taklık payı. yıllık' üretiminden elde edilecek 
ürünün yüzde ellisini geçmemek üzere,, taraf
lar arasında serbestçe saptanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Öncelikle satmalına hakkı : 
Madde 123. — Toprak sahibi, kiraya veya 

ortağa verdiği toprağı kiracılık veya ortakçı
lık sözleşmesi sona ermeden satmak istediği tak
dirde bunu kiracı veya ortakçıya bildirmekle 
yükümlüdür. Kiracı veya ortakçının işlediği 
toprağı öncelikle satmalına hakkı vardır ve bu 
hakkını ıttıla tarihinden itibaren bir ay içinde 
kullanabilir. 

•Satışta, toprak sahibi toprağının kirada ve
ya ortakçıda bulunup bulunmadığım tapu dai
resine beyana mecburdur. Tapu dairesi, arazi
nin kirada veya ortakçıda bulunduğunun be
yan edilmesi halinde satışın yapıldığı kiracı 
veya ortakçıya bildirmekle yükümlüdür. 

Kiracı veya ortakçı toprak sahibinin üçün
cü şahsa satmak istediği toprağın tamamını sa-
tmalnıak zorundadır. Ancak, toprağın bulundu
ğu yer toprak ve tarım reformu bölgesi ilân 
edildiğinde, kiracı veya ortakçının bu hakkını 
kullanmak suretiyle sahibolacağı arazinin, bu 
kanunun. 28 nci maddesinde yazılı miktarları 
aşan kısmı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca kamul aştırılır. 

Öncelikle satmalına hakkı kiracılık veya ortak
çılık sözleşmesinin bitiminde ve herhalde top
rağın alıcı adına tapuya tescili tarihinden baş
layarak bir yıl geçmekle düşer. 

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

liAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. 'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kiracı veya ortakçının, süre bitiminden önce 
sözleşmeyi fesih hakkı : 

Madde 12 k — Kiracı veya. ortakçı, sözleş
meden doğan yükümlülüklerinin yerine getiril
mesini engelleyen mücbir sebeplerin varlığı ha
linde üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartiy
le sözleşmeyi süresi bitmeden feshedebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Toprak sahibinin yükümlülükleri : 
Madde .125. — Toprak sahibi, kiracının ve

ya ortakçının toprak üzerindeki tarımsal üre
timle ilgili çalışmalarını önleyici veya zorlaştı
rıcı veya sözleşme süresince kiracıyı veya or
takçıyı sözleşmeyi feshe zorlayıcı fiillerde bulu
namaz. 

.BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Uyuşmazlıkların çözülmesi : 
Madde 126. — Bu kanunun kiracılık ve 

ortakçılığa ilişkin hükümlerinin uygulanması 
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ile ilgili uyuşmazlıklar, toprak ve tarım, refor
mu bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından 
çıkan uyuşmazlıklara bakan mahkemelerde ve 
reform bölgesi dışında ise görevli mahkemeler
de çözülür. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kira
cılık veya ortakçılıkla işletme yasağı : 

Madde 127. — Toprak ve tarım reformu 
'bölgelerinde kiracılık veya ortakçılık yoluyle 
toprak işletilemez. 

Bu yerlerde kiracılık veya ortakçılık sure
tiyle işletildiği tespit edilen topraklar karındaş
tı rılır. 

Ancak tamamen veya kısmen kamulaştırma
ya tabi toprak, kamulaştırma işlemleri tamam
lanıncaya kadar kiracılık veya ortakçılıkla iş
letilebilir. 

128 nei madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kira 
ve ortakçılık sözleşmesinin yapılabileceği hal
ler : 

Madde 128. — Toprak ve tarım reformunun 
uygulainması ile ilgili kamulaştırma işlemleri 
tamamlanan bölgelerde, aşağıdaki bentlerde 
yazılı olan kişiler toprakarmı kiraya veya orta
ğa vermek suretiyle işletebilirler: 

a) Askerlik, tutukluluk, hükümlülük, uzun 
süren hastalık veya sakatlık, öğrenim yapmak 
•dolayısıyle toprağını doğrudan doğruya işlete
meyenler bu durumlara devam ettiği sürece, 

b) Velayet veya vesayet altındaki küçük
leri, rüştlerini kazamneaya kaçlar, 

e) Çalışamayacak kadar yaşlı olanlar sü
rekli olarak, 

d) Dul kadınlar, evli olmayan kız çocukla
rı medenî durumlarımda bir değişiklik olmadı
ğı ve topraklarını bizzat işletemedikleri sürece, 
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e) Başkaca haklı bir özürü olanlar bu 
özürleri devam ettiği sürece, 

f) Meslek, sanat ve görevlerinin icabı ola
rak ikametgâhlarının başka ilde bulunması ne
deniyle sahibi oldukları toprağı doğrudan doğ
ruya işlemeyen veya işletemeyenler, Türki
ye'deki toplam arazileri bu kanuna, ekli 3 ve 4 
numaralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı 
tabloya göre bulunan miktarların yarısını geç
memek kaydı ile, 

g) Çalışmak üzere yurt dışına giden ve 
Türkiye'deki toplam arazileri bu kanuna ekli 
3 ve 4 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 
numaralı tabloya göre bulunan miktarları geç
meyen işçiler çalışmak için Türkiye'den ilk ay
rıldıkları tarihten başlamak üzere, gittikleri 
ülkede çalıştıkları sürece en çok beş yııl müd
detle, . 

h) Arazi sahibi bulunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Türkiye'deki toplam 
arazilerini, bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı 
tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tabloya 
göre bulunan miktarları geçmemek üzere görev 
süreleri sonuna kadar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt
dışında bulunan işçiler hakkında (g) bendinde 
öngörülen beş yıllık süre bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Bu maddeye göre kiracılık veya ortakçılık 
yoluyla toprağın işletilebilmesi için yukardaki 

j bentlerde yazılı durumları tevsik eden belge
lerin Toprak ve Tarım Reformu Örgütünce ka
bul edilmesi şarttır. 

Üçüncü fıkrada yazılı belgeleri vermeye 
ve onaylamaya yetkili makamlarla belgelerin 

\ verilmesine ait diğer esaslar Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak bir yönet-
im elikte gösterilir. 

Yukardaki hallerde kira. ve ortakçılık söz
leşmesi süresi dört yıldan kısa olabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kiracılık ve ortakçılıkla işletmenin dene
timi : 

Madde 129. —Kiracılık ve ortakçılıkla iş-
I letilen arazide, mal sahibi ile kiracı ve ortak-
i çılarm, bu kanuna ve sözleşme hükümlerine 
I uyup uymadıkları, toprak ve tarım reformu 
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bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu örgütü 
ve toprak ve tarım refonmıı bölgeleri dışında 
Tarım Bakanlığı örgütünce demetlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kamulaştırılan arazi ile ilgili kira ve ortak
çılık sözleşmelerinin sona ermesi : 

Madde 130, — Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununa müsteniden kamulaştırılmasına ka
rar verilen arazi ile ilgili kira veya ortakçıllık 
sözleşmeleri, kamulaştırma kararının verilme
sini takip eden hasat mevsiminin nihayetinde 
(kendiliğinden sona erer. 

,Söz konusu arazi, kiracı veya ortakçı tara
fından kendiliğinden tahliye edilmediği takdir
de, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lığının müracaatı üzerine, o mahaldeki icra dai
resi aı-aziyi tahliye ederek Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlığımla teslim eder. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

ONBtRÜNGt BÖLÜM 
Mera, (yaylak ve kışlaklar 

Tamım : 
Madde 131. — Bir veya birkaç köy veya bel

deye münferiden veya müştereken : 
a) Hayvanlarını otlatmaları ve otundan 

yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden 
beri bu amaçla kullanilfagelen araziye «mera», 

b) Hayvanlarıyla birlikte yaz mevsimini 
geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları ve otum
dan yararlanmaları için tahsis edilen veya öte
den beri ıbu 'amaçila kuHanılageleıı araziye 
«yaylak», 

e) Hayvanlarını kış mevsiminde barmdır-
ımaları ve otundan yararlanmaları için tahsis 
«dilen veya öteden beri bu almaçla kullanıl a-
gelen araziye «kışllak», 

Denir. 
Umuma ait çayır ve otlakların kullanılma

sında ve yararlanılmasında da meralara ilişkin 
hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyiarmıza arz edi-
: yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlakların hukukî durumu: 
j Madde 132. — Mera, yaylak ve kışlaklar 
j Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki menfaa-
| ti umuma ait yerlerdendir. 

Mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma bu 
; kanun hükümlerine tabidir. 
I Bu kanunun uygulanmasına başlanmıamış 

olan yerlerde 5618 sayılı Kanunun ek 3, 4 ve 
5 ,nci maddeleri gereğince veya il, ilçe idare he
yetlerince yapılmış olan tahsislere veya teessüs 

i etmiş teamüllere göre, köy ve belde halkı 
mera, yaylak ve kışlaklardan münferiden veya 
müştereken eskisi gibi istifadeye devam eder
ler. 

S Tahsis şekli veya yaraı'lanilma olanağı ile 
, mera, yaylak veya kışlak niteliğinde olan ara-
| zi üzerinde kazandırıcı zamanaşımı yoluyla 

mülkiyet ve diğer aynî haklar ledkiıileımez. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

i Mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edile
cek yerler : 

Madde 133. — Köyler veya beldeler halkına 
tespit edilecek ihldyaca göre aşağıdaki yerüer 

! mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilir: 
a) Eskiden beri mera, yaylak ve kışlak 

olarak terk edilen yerlerle bir tahsis kararı uya
rınca aynı amaçila köy veya belde halkına bıra
kılan yerler, 

j b) Bu kanuna göre Toprak ve T arım Re
formu Müsteşarlığı emrine geçen araziden mera, 
yaylak ve kışlak olarak yararlanılabilecek 
yerler. 

; BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi-
1 yorumı. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

Tespit ve tahsisi yapacak kuruluşlar : 
Madde 134. — Toprak ve tarım reformu 

j bölgelerinde mera, yaylak ve kışlakların tespit 
ve tahsisi, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığımın görevlendireceği, Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı toprak komis
yonları marifetiyle Toprak ve Tarım Reformu 
Bölge Başkanlığınca yapılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında 
mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi 
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zorunlu görülen köyler veya beldelerde mera, 
yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi işleri 
Köy İşleri Bakanlığınca yürütüJliür. Ancak bu 
yerlerin daha sonra toprak ve tarım reformu 
bölgesi olarak belirtilmesi halinde, mera, yay
lak ve kışlakların tespit ve tahsisi yeniden dü
zenlenebilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri içindeki 
orman tahdidi yapılmamış ormanlık bölgeler
de mera, yaylak ve kışlakların tespiti, birinci 
fılkra hükümlerine göre Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı ve Orman Bakanlığınca; top
rak ve tarım reformu bölgeleri dışındaki or
man tahdidi yapılmamış ormanlık bölgelerde 
.mera, yaylak ve kışlakların tespiti ise Köy İş
leri ve Orman Bakanlığınca müştereken yapılır. 

Ormanlık bölgelerde yapılacak tespit ve 
tahsislerde, tespit ve tahsisi yapacak komisyo
na bir ormam yüksefk mühendisi veya teknisye
ninin üye Olarak katılması zorunludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İdarî makam ve idarî yargı mercilerindeki 
dosyaiların devri: 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

tespit ve tahsis ile görevli komisyon, tespit ve 
tahsis edilecek mera, yaylak ve kışlakları, bun
ların ilgili .olduğu köy veya belediyeleri, incele
nle gün ve yerini, inceleme gününden en az 
otuz gün önce bu köy veya belediyelerle bağlı 
Oldukları ilçelerde alışılmış araçlarla ve varsa 
•ayrıca il gazetesinde ilân eder. Durum, ilgili 
köylerin (muhtarlarına ve belediyelerin başkan
larına da tebliğ edilir. 
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j BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

ya belediyelerin başkanları 136 ncı maddeye 
göre yapılan tebliğden itibaren otuz gün içinde 
mera, yaylak ve kışlakların tamamen veya kıs
men kendi köylerine veya beldelerine aidoldu-
ğunu ispata yarayan bütün bilgileri ve belgele
ri komisyona vermek zorundadırlar. Muhtarlar 
veya belediye başkanları, köylerinde veya bel
delerindeki ailelerin sayısını ve -bunla nın hay
vanlarının cins ve miktarını da aynı süre için
de yazılı olarak komisyona bildirirler. 

Komisyon, mera, yaylak ve kışlak alanla
rının tespiti bakımından gerekli bilgi ve ka
yıt suretlerini tapu dairesinden ve ilgili diğer 
dairelerden sağlar. 

Gösterilen belgeleri ve verilen bilgileri kap
sayan bir tutanak komisyonca, düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla bunlara ait ih
tiyacın tespiti : 

Madde 138. — Komisyon, bölgenin ekono
mik durumunu, iklim özelliklerini, toprak iş
letme esaslarını, kullanma şekillerini ve kul
lanma kabiliyet sınıflarını gözününde tutarak 
mevcut veya yeniden mera, yaylak ve kışlak 
olabilecek alanları sulama ve geçit yerlerini 
tahdit ve tespit eder, yoksa gerekli haritaları
nı yapar veya yaptırır. 

İlgili köy veya belde halkı, • bu alanların 
karakter ve otlatma gücü, gelecekteki bitkisel 
ve hayvansal gelişme ve otlatılacak hayvan 
cins ve miktarı dikkate alınarak o köy veya 
beldelerin münferiden veya müştereken yarar
lanacağı mera, yaylaık ve kışlak ihtiyacı tayin 
edilir ve bir büyük baş hayvan birimi için tes
pit edilecek otlatma gücü esası üzerinden o 
yerlerdeki çiftçi ailelerinin otlatma hakkı bu
lunur. İhtiyaçtan fazla çıkan mera, yaylak ve 
kışlak ihtiyaç içinde bulunan en yaikm köy, 
köyler ve beldelerini mera, yaylak ve kışlak 
ihtiyaçları için bu kanun hükümlerine güre 

j tahsis edilebilir. 
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Komisyon tahsis kararına esas olmak üzere 
yukarıda belirtilen hususları kaysayan bir ra
por düzenler. 

Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit edilen 
yerlerin bu kanunda gösterildiği üzere sınırlan
masına esas olmak üzere, köy muhtarı veya 
belediye başkanı da hazır bulunduğu halde 
iarazi'de sınırı göıStermeye yarayacak işaretlerini 
koriması 'komisyonca sağlanır. 

Mera, yaylak ve kışlak alanlarının tespiti, 
kendilerine mera, yaylak ve kışlak tahsis edile
cek köy veya bekle halkının ihtiyaçlarının ve 
otlatmıa halklarının tayini, hayvanların hangi 
mevsim ve aylarda masıl ve ne biçimde mera, 
yaylak ve kışlaklarda otlatılabilecekleri ve ben
zeri hususlar, ilgili bakanlıkların mütalâaları 
alınarak Toprak ve Tarım Eeformu Müste-şarlı-
ğmca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tahsis kararı : 

Madde 139. — Komisyon alacağı kararla, 
138 nci madde gereğince mera, yaylak ve kış
lak ve bunlara ilişkin sulama ve geçit yeri ola
rak tespit edilen alanları, ilgili köy ve belde
ler halkının veya toprak ve tarım reformu uy
gulaması gereğince yerleşime tabi tutulmuş 
ilamların veya mera, yaylak ve kışlaklardan 
bu amaca göre yapılmış tahsis veya öteden be
ri devam ed eğelen kullanma şekline dayanarak 
yararlanma haklan bulunan çiftçi ailelerinin 
ortak yararlanmalarına tahsis eder. Kararda 
tahsis edilen yerin mera, yaylak ve kışlak ve 
bunlara ilişkin sulama ve geçit yeri olarak 
tahsis amacı, otlatma gücü ve bu güce göre 
aile başkanlarının yöıınetnıelikte gösterilecek 
'büyük baş hayvan birimi üzerimden otlatma 
hakkı ve otlatabilecekleri hayvan cins ve mik
tarı belirtilir. 

Komisyonun tespit ettiği sınırlar, tahsis ka
rarının kesini eşmesin den sonra, itiraz halinde 
ancak görevli makkemelerkı kesin hükümlerine 
göre değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Maiddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyemler... Madde 
kabul edilmiştir. 
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j Mera, yaylak ve kışlak kütüğü : 
Madde 140. — Tapu sioil muhafızlıkları ve- -

ya memurluklarınca bölge itibariyle mera, yay-
,j lak ve kışlakların kaydı için ayrı bir kütük dü

zenlenir. 
Mera, yaylak ve kışlak, hangi köy veya bel

de halkı için tahsis edilmişse:, o köy veya bel
denin sınırları içinde bulunduğu il veya ilçe 
tapu sicil muhafızlığı veya memurluğuınıca tu
tulan kütüğe kaydolunur. 

I Mera, yaylak ve kışlak, birden fazla il ve
ya ilçenin sınırlarına giriyorsa, büyük kısmın 
bulunduğu yerin kütüğüne kaydedilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edcınler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tebliğ ve kütüğe kayıt : 
Madde 141. — Tahsis karan, komisyonca 

ilgili köy muhtarlarına veya belediye başkan
larına tebliğ olunur. Aynca birer örneği me
ra, yaylak ve kışlak kütüğüne kaydedilmek ve 
saklanılmak üzere tapu dairesine ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Tahsis kararına karşı ilgili köy veya beledi
yelerin toprak ve tarım reformu bölgesinde bu 
kanunun uygulanmasından çıkan uyuşmazlık
lara bakan mahkemede, toprak \_e tanın re
formu bölgesi dışında görevli adliye mankeni e-
ısindc, kararın tebliğinden itibaren altmış gün 
içinde dava açma hakkı vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylaıınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-

I bul edilmiştir. 
Tahsis amacı ve değiştirilmesi : 
Madde 142. — Tahsis amacı değiştirilmedik

çe mera, yaylak ve kışlaktan bu kanunda gös
terilenden başka şekilde yararlanılamaz. An
cak, mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edi
len arazilerden: 

a) Kendisine tahsis yapılmış olan köy veya 
belde halkının ihtiyacından fazla geldiği veya 
o bölgedeki ekonomik ve sosyal değişmeler do-
layısiyle kısmen veya tamamen ihtiyaç kalma-

I dığı anlaşılanlardan işlenmeye elverişli olan, 
b) İmar Kanunu hükümlerine göre köy ve

ya belediyelerin imar ve yol istikamet plânlan 
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yapılırken imar sınırı içine alınması zorunlu 
olan, 

e) Diğer .kanunlar dolayısiyle yeni bir yer
leşim sahası içine -alunması gerekli bulunan, 

d) Toprak muhafazası, millî park kurul
ması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların 
düzenlenmesinde kamu yararı olan, 

Yeklerde, tahsis araacınm değiştirilmesi top
rak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının, toprak ve 
t anm reformu bölgeleri dışında Köy İşleri Ba-
Ikanlığınm tasvibi ile olur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edeciler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tahsis kararının ilâmı ve istihkak davası : 
Madde 143. — Komisyonun mera, yaylak ve 

kışlak (tahsisi hakkında 139 ncu maddeye göre 
aldığı karar, ilgili köy veya belediyelerle bağ
lı oklukları ilçelerde alışılmış araçlara ve varsa 
ayrıca mabaillî gazetede ilân olunur. 

Mera, yaylak: ve kışlak olarak tahsis edilen 
yer üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak 
iddia edenler, bu tahsisi öğrendikleri veya öğ
renmiş sayılaıbileceHeri tarihten başlayarak alt
mış gün ve her halele ilân tarihinden, itibaren 
bir yıl içinde istihkak davası açabilirler. Bu 
sürenin geçmesinden sonra açılan istihkak da
vaları dinlenmez. 

Uyuşmazlıklar, toprak ve tenim reformu 
bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından çı
kan uyuşmazlıklara, bakan görevli mahkemede, 
toprak ve t anm reformu bölgeleri dışında gö
revli adiliye mahkemelerinde çözülür. Tahsis 
edilen yer, belediye sınırlan içinde ise Hazine 
ile birlikte ilgili belediye, belediye sınırları 
dışında kalıyorsa Hazine ile ilgili köy, açılacak 
dâvada hasım gösterilir. 

Bu 'kanım, gereğince aynî hakkı son bulan 
kişilerin talep hakları bu hakkın son bulduğu 
tarihteki bedele dönüşür. 

Hakları bedele dönüşenler, aynî hakkın sen 
bulduğu tarihten itibaren ,;ki ay içinde bedel 
davası açabilirler. Açılacak davada yalnız Ha
zine hasım gösterilir. Bu fıkra gereğince öden
mesi gereken. bedele 40, 41 ve 42 nei maddele
rin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edeınler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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•Mera, yaylak ve kışlak üzerinde kazandırıcı 
zamanaşımı yoluyla yapılmış alan tescillerin 
durumu : 

Madde 144. — Kamu yararına tahsisli, mera, 
yaylak ve kışlaklarla bu a/maca tahsis edilecek 
aynı nitelikteki arazi üzerinde Hazine ve ilgili 
kamu tüzel kişileri hasım gösterilnreksizin alın
mış olan ve kazandırıcı zamanaşımı sebebine 
dayanan kararlara göre yapılmış bulunan tes
cillerin iptalleri talebedileb'il'ir. 

Mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi 
ile görevli komisyonlar görevlerini yaparlar
ken bilinci fıkra hükmüne giren böyle bir du
rumla karşılaştıklarında, durumu gerekli işlem 
yapılmak üzere toprak ve tarım reformu bölge
lerinde Topı-ak ve Tanım Reformu Örgütüne, 
toprak ve tarım reformu belgeleri dışında Ha
zineye ihbar etmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kafbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tahsis kararında değişildik : 
Madde 14:5. — Köy veya beldeler halkının 

mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçlanndaki değiş
me ve gelişmeler gözönünde tutularak toprak 
v? tanm reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı, toprak ve tarım refor
mu bölgeleri •dışında Köy İşleri Bakanlığı ihti-. 
ya-ç halinde tahsis karannın değiştirilmesini 
komisyondan her zaman isteyebilir. Tahsis ka
rarındaki değişiklikler mera, yaylak ve kışlak 
kütüğüne işlenir. 

Komiryonun her kararından sonra aradan 
•en az beş yıl geçmeden llg'li köy veya belediye
lerin isteği üzerine tahsis kararı değiştirilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul .edilmiştir.. 

Mera, yaylak ve kijlak i di asının ispatı : 
Madde 146. — Mera, yaylak ve kışlak kü-

tükririnin tanzriıinden sonra bu kanuna göre 
tahriş yapılmış olan köyler veya beldelerde, bir 
yerin mera, yaylak ve kışlak olduğu özel kü-
tliğündeki kayda dayanılarak ispat edilir. Bu 
hususta başkaca delil dinlenmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Yararlanma hakkı ve kapsamı : 
(Madde 147. •— Bir mera, yaylak ve kışlak

tan ancak 139 ncu maddeye göre kendilerine 
taıhsiis yapılmış olanlardan tahsis yapıldığı ta
rihte buiunduklan köy, /köyler ve beldeler sını-
frı içinde .-en az üç yıldan beri oturan çiftçi aile
leri yaraılaınır. 

Ancak reform bölgesine naklen yerleştirilen 
«çiftçi aileleri için üç yıldan beri oturana şartı 
aranmaz. 

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

Banka yere yerleşime kafedı ile köyü veya bel
deyi teı/keden çiftçi ailesi yararlanma hakkını 
kaybede'r. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aşırı o'tCa't'manm önlenmesi : 
Madde 148. — Mera, yaylak ve kışlağa ko

misyonun tahsis kararında tespit edilmiş olan 
miktardan çok hayvan sokulamaz. 

Ancak, daha sonra, bakım, koruma ve ıslah 
sonucu mera, yaylak ve_kışlağın otlanma ve ba
rı ndırma giüçünde bir artış olmuşsa ilgili köy 
veya belediyelerin teklifi üzerine toprak ve ta
rım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Re
formu Bö'lge Başkanlığının, toprak ve tarım re
formu bölgeleri dışında Toknik Ziraat Müdür
lüğünün uygun görmesi halinde, 138 nc'i mad
dede gösterilen esaslara göre, komisyonca yeni
den tespit yapılarak otlatılacak hayvan mikta
rı artırılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul •etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

YıeıCeşenlcule yeni ailelerin yararlanma 
'hakkı ". 

Madde 149. — Köy veya beldede çiftçilikle 
geçinmek üzere sonradan yerleşenler ile yeni 
laiLe kuranlara; bakım, koruma ve ıslah sonu
cu »mera, yaylak ve kışlağın otlatma ve k n n -
d IT ma gücünün artması veya yararlananla nn 
savsınm azaPıması halinde, yenleşme veya >ai'le 
kurma tarihleri gözönünde tutularak, köy veya 
beledi'yenin ımera, yaylak ve kışlağından yarar
lanma hakkı tanınabi'lSr. 
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Bu hakkın tanınması ile ilgili esaslar yönet-
melikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlalk ürünlerinin paylaş
tırılması : 

Madde 150. — Köylerde ihtiyar heyeti, be
lediyelerde belediye encümeni, mera, yaylak 
ve kışlak birden fazla köylere veya köy ile be
lediyelere müştereken tahsis dilmiş ise bu ka
nunun 157 nci maddesinde yazılı karma kurul
lar ; mera, yaylak ve kışlaklardan elde edilen 
ürünlerden ihtiyaçtan fazıla olan kısmını satabi
lirler. Ekle edilen gelir, köylerde köy sandı
ğıma ve belediyelerde belediye bütçesine maledi-
ilir. Bu gelirler öncelikle mera, yaylak ve kış-
lalklann bakım, koruma ve ıslahı için sarf edi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul Milmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlaktan yararlananların 
yükümlülükle r i : 

Madde 151. — Mera, yaylak ve kışlaktan 
yararlanan ailelerin başkanları, köy veya be
lediyelere, her yıl köylerde ih/tıiyar heyetleri, 
belediyelerde belediye eneümeınlerince tespit 
ediılecek bir ücreti ödemekle yükümlüdürler. 
Birden fazla köyler ve köy ile belediyelerin 
ımüştere'ken yararlandı/klan mera, yaylak ve 
kışlaklardan yararlanan aile başfcanlannm her 
yıl ödeyeceği ücretlilerin tespitinde çıkacak 
uyuşmazlıklar Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca karara bağlanır ve bu karar ke
sindir. 

Mera, yaylak ve kışlalkttan birden çok köy 
veya belde halkı ortaklaşa yararlanıyorsa, ya
rarlanan aile başkanlan bu ücreti bağla bulun
duğu köye veya belediyeye öder. 

Bu ücret, köylerde 442 sayılı Köy Kanu
nunun 66 ncı maddesine, belediyelerde 6183 
sayılı Amme Alacaklanılın Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 
AneaJk, gecikme zammı tahsil olunmaz. 

150 nci madde hükmüne göre fazla ürünle
rin satışımdan elde edilen ve köylerde köy ihti
yar heyetleri, -ibelediyelerde belediye eneümen-
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îeri tarafından mera, yaylak ve kışlaklara tah
sis dilecek paralarla, bu madde gereğince yapı
lacak tahsilat, mera, yaylak ve kışlakların ba
kım, koruma, ıslah ve sınırlarının muhafaza
sı işleri için harcanır. 

• BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabıtl edenler... Etmeyenler... Ka-
<bul edilmiştir. 

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

gelerimde tespit ve tahsisleri yapılan mera, yay
lak ve kışlaikların çevreleri daha önce tapulama 
yapılmış ise Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca, tapulama yapılmamış ise tespiti ya
pan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 
•topraık ve tarım reformu bölgeleri dışında tes
pit ve tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaikların 
çevreleri de Köy İşleri Bakanlığı tarafından 
'belirgin sınır işaretleri ile çevrilir. Her köy 
ve belediye kendilerine tahsis edilen mera, yay
lak ve kış/lakların sınır işaretlerinin muhafaza
sı ve sürekliliğinim sağlanması ile yükümlüdür. 

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

Mera, yaylak ve kışlağın ıslahı, bakım ve 
(geliştirilmesi : 

Madde 153. — Mera, yaylak ve kışlakların 
ıslahı, bakım ve geliştirme projeleri, ilgili köy 
veya belediyelerin başvurması üzerine veya top
rak ve tarım reformu bölgelerinde, doğrudan 
«doğruya Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca, toprak ve tarım reformu bölgeleri dı
şında Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
nın koordinatörlüğünde Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlıklarınca, ormanlık bölgelerde Orman 
Bakanlığının da katılması ile hazırlanır ve uy
gulanır. 

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

Mera, yaylak ve kışlağın korunması : 
Madde 154. — Köy muhtarları ve belediye 

başkanları, köy veya- belde balkının yararlan
masına tahsis edilmiş olan mera, yaylak ve kış
lakların her türlü tecavüzden korunmasını, tah

rip edilmemesini, tahsis almacına göre en iyi 
şekilde kullanılnıası<m temin etmelk ve ıslah ve 
»geliştirme projelerinde önerilen hususların ye
line getirilmesinde yardımcı olmaikla görevli 
ve sorumludurlar. 

Koruma, sorumlu bir veya birkaç 'korucu 
tarafından yapılır. Koruma ve tecavüzlerin 
m eni' ile ilgili işler, korucuların görev ve yet-
(kileriyle seçilme esasları ve ücretleri yönetme
likte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
ini1! edilmiştir. 

İnşaat yasağı : 
Madde 155. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığının izni alınmak suretiyle mera, 
yaylak ve kışlaklarda kullanma amacına uygun 
yapı ve tesisler, umumun istifadesine arz edi
lecek yapılar ve süreklilik göstermeyen barı
nak ve ağıllar yapılabilir. Bunların dışında ev, 
ahır, ağıl ve benzeri inşaat yapılamaz. 

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

Onman bölgelerinden yararlanma : 
Madde 156. — Orman bölgelerindeki köy 

veya, belediyelere tahsis edilen mera, yaylak 
ve kışlaklardan o köy veya belde halkı bu ka
nımdan başka r*6831 sayılı Orman Kanunu ile 
konulan kayıtlara uymak şartı ile yararlanır
lar. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edeciler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

çc'k köy veya belde halkına tahsis edilmişse 
muhtar ile 'köy ihtiyar kuruluna ve belediye 
başkanı ile belediye encümenine verilmiş olan 
görev ve yetkiler her köy veya belediyenin ihti
yar kurulları veya encümenlerince, birisi muh
tar veya belediye başkanı olmak üzere, kendi 
aralarından seçecekleri ikişer kişiden oluşacak 
karma kurullarca yerine getirn'ir. Karma kıı-
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rula mahallin en büyük idare âmiri başkanlık 
eder. 

Bunların çalışma şdkilleri yönetmelikte gös
terilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İdarî ısınırlarda değişiklik : 
Madde 158. — Özel kanunları gereğince, 

Iköy veya belediye veya diğer mülkî idare sı
nırlarında yapılacak: değuşikllikler mera, yaylak 
ve kışlaklara ilişkin tahsis karalarını etkilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî parklar : 
Madde 159. — Mera, yaylak ve kışlaklarda-

Iki ıbitiki örtüsünü tespit etmek ve korunması 
ile zenginlieştirllmesini sağlamak için, belirli 
'bölgelerde ve sınırlı alanlarda olmak üzere, top
rak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının, toprak ve ta
rım reformu bölgeleri dışında Tarım Bakanlığı
nın, ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığının 
önerisi ve Bakamlar Kurulu kararı ile millî 
parklar kurulabilir. 

Bunların kurulması, korunması ve yönetimi 
toprak ve tarım reformu bölgeleri içinde ve 
dışında Tarım Bakanlığınca, ormanlık bölgeler
de Orman Bakanlığınca yapılır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmaz
lıklar : 

Madde 160. — Bu kanunun mera, yaylak ve 
ikışlaklara ilişkin hükümlerinin uygulanması 
ile ilgili uyuşmazlıklar, toprak ve tarım refor
mu bölgelerinde doğrudan doğruya görevli mah-
ıkemede, toprak ve tarım reformu bölgeleri 
'dışında görevli adliye mahkemesinde, bu kanu
na göre çözülür. 

Uyuşmazlıkların çözümünde sözlü yargılama 
usulü uygulanır. Değ'cri beşbin liraya kadar 
•olan uyuşmazlıklarda mahkemenin kararı be
sindir. 

5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Defi 
Haikkımda Kanun hükümleri saklıdır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edaniler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

Toprak ve tarım reformu uyuşmazlıklarının 
çözülmesi 

Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonu : 

Madde 161. — Toprak ve tarım reformu 
bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından do
ğan veya bu kanunun kapsamına giren uyuş
mazlıklar önce Toprak ve Tarım Reformu Uyuş
mazlık Komisyonunda incelenir. 

Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonu, biri hukuk falkül'tesj mezunu, diğeri 
ziraat yüksek mühendisi olmak üzere Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca görevlendi
rilen üç, kişiden oluşur. Komisyon başikanı gö-
renleındirilen üyeler aarsından Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca seçilir. 

Bir toprak ve tarım reformu bölgesinde bir
den çok Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmaz
lık Komisyonu kurulabileceği gibi aynı Toprak 
ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu bir
den çok toprak ve tarım reformu bölgesi için1 

görevlendirilebilir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

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

Uyuşmazlık Komisyonu, itiraz ve uyuşmaz
lığın çözülmesi için gerekli gördüğü araştırma, 
soruşturma, uygulama ve incelemeyi yapar ve 
karar verir. Bu işlemler komisyonca yapıla
bileceği gibi, başkan veya üyelerden biri ve
ya ikisi tarafından, geröktlğinde yerinde, ilgi
lilerin dinlonmcsi, delillern toplanması, uyuş
mazlığa ilişkin kayıt ve belgelerin sağlanması 
veya ilgililerden jsltenilip incelenmesi suretiyle 
yapılabilir. 

Oybirliği sağlanamadığı durumlarda kanar 
çoğunlukla verilir. Aykırı görüş karar altına 
yazılır. 

Başkan veya üyelerin her ne sebeple olursa 
olsun görevleri başında bulunmamaları halinde, 
yerleri an gün içerisinde geçici veya daiımî ola
rak aynı nitelikte kiımse ile doldurulur. 
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Komisyon, uyuşmazlıkları en geç altmış 
gün içinde inceleyip karara bağlamakla yüküm
lüdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edeciler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Karar ü-zeıine yapılacak işlem : 
Madde 163. — Toprak ve Tarım Reformu 

Uyuşmazlık Komisyonunca verilen karar ko
misyon başkanlığınca taraflara tebliğ olunur. 

Taraflar kararın tebliği tarihinden itibaren 
•onbeş gün içinde görevli mahkemede dava aça-
jbilirlier. 

Dava açılmadığı takdirde komisyon kararı 
kesinledir ve tarafların dava hakkı düşer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
«edilmiştir. 

Görevli mahkeme : 
Madde 164. — Toprak ve tarım feromu 

bölgelerinde, bu kanunun ve ilgili diğer ka
nunların uygulanmasmdan doğan adlî ve idarî 
yangıya ilişkin her türlü uyuşmazlıklar, o böl
gede faaliyette bulunan tapulama mahkeme
lerinde bu kanun hükümlerine göre çözülür. 

Toprak ve tarım reformu ilân edilen bölge
de, henüz tapulama mahkemesi kurulmamış 
ise, 766 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde ön
görülen nitelikteki hâkimler arasından atama 
yapılarak o bölgede ve öncelikle bu mahkemeler 
kurulur. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki 
tapulama işleri tamamlanmış olsa. bile bu ka
nunun uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkların 
çözülmesine kaçlar tapulama mahkemelerinin 
görev süreleri uzatılabilir veya faaliyeti sona 
ermiş bölgelerde yeniden bu mahkemeler ku
rulabilir. 

Gerektiğinde toprak ve tarım reformu böl
gelerindeki il veya ilçe asliye hukuk mahkeme
sine bu ıgörev verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Yargılama usulü : 
Madde 165. — Uyuşmazlıkların çözümlen-

anesinde sözlü yargılama usulü uygulanır. 
Bu kanunun kapsamına giren veya uygulan

masından doğan uyuşmazlıklarda 3533 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yor um. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kaibııl 
edilmiştir. 

Dava. açma : 
Madde 166. — Görevli mahkemeye dilekçe 

ile ve}ra sözlü olarak başvurulabilir. Sözlü 
başvurma halinde hâkimlikçe dava tutanağı' 
düzenlenir. 

Sözlü veya yazılı başvurmalarda davacı, da
va ile ilgili bulunan bütün delillerini açıkça 
bildirir, varsa yazılı olan delillerinin asılları
mı veya onaylı örneklerini ibraz eder. 

Duruşma günü verilerek davalıya dilekçe 
veya dava tutanağının örneği gönderilir, yeldi 
gün içinde cevap vermesi ve delillerini bildir
mesi, belli edilen günde yargılamaya gelmesi. 
Gelmediği takdirde gıyabında yargılama yapı
larak karar verileceği tebliğ olunur. 

Taraflardan biri belli edilen günde gelmez
se gıyabında duruşma yapılır. Maihkemeoe gı
yap kararı tebliğ olunmaz. Davalının cevap 
süresi içinde başvurması halinde cevabı tuta
nakla tespit edilerek varsa yazılı delillerin 
asılları veya onaylı örnekleri tutanağa eklenir. 

Tarafların birlikte başvurmaları ve iddia ve 
cevaba göre delillerini bildirmeleri ve bu delil
lerin hüküm vermeye yeterli bulunması halin
de dava önlerinde incelenip karara bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 167. — Uygulama bölgesinde genel 
mahkemelerde görülmekte olan veya mercilerin-
den bozularak geri çevrilen ve bu kanunun ve
ya bu kanunla ilgili diğer kanunların uygulan
masından doğan her türlü uyuşmazlıklara ait 
dava dosyaları ve bunlara ilişkin kayıt ve bel
geler görevli mahkemeye devrolunur. 

Genel mahkemelerden devredilen davalarda 
Toprak ve Tanın Reformu Uyuşmazlık Komis
yonu karan aranmaz. 

Görevli mahkeme, genel mahkemelerden! 
devi'olunan davaları, kaldığı noktadan inceler 
ve karara bağlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi-
yoram. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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Davaya katılma : 
Madde 168. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı, gerekli gördüğü hallerde davaya 
(katılır ve sonuçlanmasını sağlamak için gere
ken işlemleri yapar. 

Gerektiğinde Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı, kendi hakkına dayanarak taraf
lara karşı müstakil bir itiraz davası da açabi
lir. Bu halde iki dava birleştirilerek karara 
bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
^edilmiştir. 

Görevli mahkemenin bakacağı diğer işler : 
Madde 169. — Görevli mahkeme, görevine 

giren işjlerde veraset uyuşuıazlııklaoiiı çözer ve 
veraset belgesi verir. İştirak halinde mülkiye
tin, payların tayini suretiyle müşterek mülkiye
te çevrilmesine karar verir. Velisiz, vasisiz 
küçüklere ve kısıtlılara toprak ve tarım refor
mu işlerinde yetkili olmak üzere kayyım tayin 
eder. Hâkimin iznini gerektiren hallerde bu 
izni verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
•edilmiştir. 

Vekâlet : 
Madde 170. — Görevli mahkemede okur -

yazar olmak kaydı ile usul ve füru ile ikinci 
dereceye kadar, bu derece dahil, nesepten ve 
seibepton civar hısımları ve karı veya koca tev
kil edilebilir. 

Davada birlikte taraf olanlar, aralarından 
okur - yazar bulunanı vekil tayin edebilirler. 

Avukatlık Kanunu ile Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar sak
lıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
'edilmiştir. 

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

tiyar kurulu, sulh hâkiimi veya görevli hâkim 
(tarafından onanan vekâletnameler geçerlidir. 

Görevli mahkemede avukat veya davavekili 
olmayan vekiller yararına vekâlet ücreti hük
medilmez. Avukat veya davavekili ile izlenen 
davalarda, vekâlet ücreti, avukatlık ücret 
tarifesine göre tayin ye takdir olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kaibul 
edilmiştir. 

İlâmlar ve tebliğ : 
Madde 172. — Görevli mahkemenin ilâmla

rı, asliye mahkemelerindeki usule göre düzen
lenir ve harca tabi olmayanlar re'sen tarafla
ra tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

Kamun yolları : 
Madde 173. — Görevli mahkemece incelenip 

karara bağlanan ve değeri ikibin liraya (tkibin 
lira dahil) kadar olan taşınır mallar ile ilgili 
davalara «ait kararlar kesindir. Bu kararlar 
aleyhine temyiz yoluna başvurulamaz. 

Taşınmaz mallar ve değeri ikibin lirayı ge
deri taşınır mallar ile ilgili davalara ait kanar
lar aleyhine kanun yollarına başvurmada da
vaya bakam görevli mahkemenin tabi olduğu 
usul uygulanır. 

Değeri yirmibin lirayı aşmayan davalar için 
Yargıtayda duruşma istenemez. 

Görevli mahkemeden verilen kararlar hak
kındaki temyiz ve karar düzeltme 'istekleri Yar
gıtayda öncelikle incelenir. 

Bu kanunun kamulaştırmaya ilişkin hüküm
lerinin uygulanmasından: çıkan uyuşmazlıklar
la ilgili olarak görevli mahkemelerden verilen 
kararlar, Yargı tayın kamulaştırmaya ilişkin 
karar lan inceleyen dairesinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Görevi sona eren mahkemelerdeki dâva dos
yalarının devri : 

Madde 174. — Görevli mahkemenin görevi
nin sona ermesi halinde, bu mahkemede görül
mekte olup karara bağlanmamış dâva dosyala
rı altı ay içinde görevli asliye hukuk mahkeme
sine devrolunur ve asliye hukuk mahkemesinde 
bu kanım hükümlerine göre bakılıp sonuçlan
dırılır. Yargıtaydan bozularak geri çevrilen dâ
valar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Adlî ara verme : 
Madde 175. — Bu kanun hükümlerine göre 

yargı mercilerinde görülmekte olan dâvalara, 
adlî ara vermelerde de bakılır. Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların ad
lî ara verme nedeni ile sürelerin uzatılmasına 
ilişkin hükümleri bu uyuşmazlık ve dâvalarda 
uygulanmaz. Adlî ara vermelerde Yargıtayda 
bu dâvaları incelemek üzere gerekirse ayrı bir 
nöbetçi daire kurulur. Nöbetçi daire kurulması
nı gerektirmeyen hallerde, dosyaların öncelik ve 
ivedilikle incelenip karara bağlanması için Yar
gıtay Başkanlığınca gereken tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İhtiyatî tedbir ve yürütmenin durdurulması 
yasağı : 

Madde 176. — Bu kanuna göre açılacak ve
ya görülmekte olan dâvalar; bu kanun gereğin
ce yapılan veya yapılması gereken kamulaştır
ma, Hazine adına tescil, toprak dağıtımı, tahsis 
veya başkaca eylem veya işlemleri etkilemez ve 
durdurmaz. 

Bu kanımla ilgili uygulamalar dolayısıyle 
ihtiyatî tedbir veya yürütmenin durdurulması 
kararları verilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Dâva sonunda yapılacak işlem : 
Madde 177. — Dâva sonunda davacı haklı 

çıktığı takdirde, dâva konusu taşınır veya ta
şınmaz mal idare elinde bulunursa ve aday çift
çiye henüz tahsis yapılmamışsa kesin hükme gö
re işlem yapılır. 

Dâvaya, konu olan ve hakkında hüküm ve
rilen taşınır veya taşınmaz mal, her ne şekilde 
ve suretle olursa olsun, idarenin elinden çıkmış 
bulunursa veya aday çiftçiye tahsis yapılmışsa 
hükmün konusu bedele dönüşür. 

Dâvanın görülmesi sırasında değer gösteril
mediği veya değer üzerinde durulmadığı takdir
de ilgilinin bedele ilişkin dâva hakkı saklıdır. 

Bedel, el koyma tarihi esas alınarak sapta
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edivo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Süreler : 
Madde 178. — Bu kanunda öngörülen süre

lerin hesaplanmasında Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunundaki müddetlere ilişkin hüküm
ler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Uyuşmazlıklarda harç ve resimden muaflık: 
Madde 179. — Tapulama Kanunu hükümleri 

saklı kalmak kaydı ile bu kanun uyarınca Top
rak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyo
nu veya yargı me.rcil.erme yapılacak bütün baş
vurma, istek ve itirazlar veya açılacak dâvalar 
ile verilecek kararlardan hiçbir hare ve resim 
alınmaz. 

Bu kanun uyarınca yapılacak istekler ve 
açılacak dâvalardan değeri beşbin lirayı aşan
lar hakkında yukardaki fıkra hükmü uygulan
maz. 

Birinci fıkrada yazılı işlemlerin gerektirdiği 
masraflar, haksız çıkana ödetilmek üzere baş
vuran tarafından karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hâkimlerin özlük işleri ile aylık ve ödenek
leri : 

Madde 181. — Görevli mahkemenin hâkimle
ri. Hâkimler Kanunu hükümlerine tabi olup 
kıdvolanna göre işgal ettikleri derece ve ka
deme aylığını alırlar ve ayrıca bu kanun ile di-. 
™o" özel kanunlarda gösterilen tazminat, öde
nek ve benzeri haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Toprak ve Tarım Reformu örgütü 

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

Müsteşarlığı, Başbakana bağlı tüzel kişiliğe sa
hip ve katma bütçe ile yönetilen bir kuruluş
tur. Başbakan bu kuruluşun yönetimi ile ilgili 
yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyle kulla
nabilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı; 
merkez örgütü, Merkez Koordinasyon Kurulu 
Araştırma ve Eğitim Enstitüsü ile Toprak ve 
Tarım Reformu Bölge Başkanlıklarından olu
şur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı müs
teşar tarafından temsil edilir ve Müsteşar, Yük
sek Plânlama. Kurulu ve Krediler Yüksek Nâ
zım Heyetinin üyesidir. Başbakan, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının yönetimine ait 
yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyle kul
landığı takdirde, o Devlet Bakanı Yüksek Plân
lama Kurulu ve Krediler Yüksek Nâzım He
yetine asıl üye olarak katılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

örgütlenme ve işleyiş : 
Madde 183. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığının merkez ve taşrada örgütlenmesi. 
işleyişi, görevleri, yetkileri, yönetim ve deneti
mini ilgilendiren hususlar ile bakanlıklara ve 
diğer kuruluşlara ait merkez ve taşra birimle
rinden hangilerinin Müsteşarlığa bağlanacağı ve 
diğer kamu kuruluşlarından yararlanma usul ve 
esasları, Müsteşarlıkça hazırlanıp Bakanlar Ku
rulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte dü
zenlenir. 

Bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi hiz
met alanlarına giren, tohumluk, fidan ve da
mızlık hayvan yetiştirilmesi gibi üretimi eriyle 
araç, gereç ve benzeri imalâtlarını toprak ve 
tarım reformunun gerek etüt, araştırma ve plân
lama ve gerek uygulama safhalarında Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı ile birlikte yapa
cakları zaman plânlamasına uygun olarak ger
çekleştirmek ve yerine getirmekle yükümlüdür
ler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Merkez Koordinasyon Kurulu : 
Madde 184. — Merkez Koordinasyon Kuru

lu, toprak ve tarım reformu plân ve programı
nın uygulanması ile ilgili olarak tedbirleri al
makla görevli bir danışma organıdır. Başbakan 
veya yetkili Devlet Bakanının çağrısı üzerine 
toplanacak olan bu kurula, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarı ve kendi örgütünden göste
receği kimselerle Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım Ba
kanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı 
Müsteşarları, Tapu ve Kadastro, Devlet Su İş
leri, Harita ve T. C. Ziraat Bankası Genel mü
dürleri katılırlar. Gerekli görülen hallerde, di
ğer bakanlık ve kamu kuruluşlarının temsilcile
ri de üye olarak kurula çağrılabilirler. 

Kurula, Başbakan veya yetkili Devlet Baka
nı başkanlık eder. Kurulun çalışma esasları ve 
gündemi Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar. 
lığmca düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

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

gulanmasına ilişkin her türlü araştırmaları yap
mak ve reformda görev alacak personelin hiz
met öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak 
amacıyle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğına bağlı bir Toprak ve Tarım Reformu Araş
tırma ve Eğitim Enstitüsü* kurulur. Enstitünün 
kuruluş ve işleyişi yönetmelikte belirtilir. 

Enstitü, er ve erbaşların toprak ve tarım re
formu ve kooperatifçilik konularında eğitilme
leri için Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği 
yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

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

etkin bir biçimde başarılması için Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının kendi imkânları 
veterli olmadığı takdirde, yardım ve desteğine 
ihtiyaç duyulan birimlerin bağlı bulundukları 
bakanlıklar ve genel müdürlükler reform prog-
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ram ve projelerinde öngörülen ölçüde hizmetin 
gerektirdiği personel, araç ve gereçleri öncelik
le Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı
na sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar. 

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

İhtiyaç duyulan araç ve gereçlerin yurt için
den ve yurt dışından sağlanmasında, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca lüzum gösteril
mesi halinde, ilgili bakanlık ve genel müdürlük
lere öncelik tanınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı
nın görevleri ve yetkileri : 

Madde 187. — Toprak ve Tarım Reformu 
Bölge Başkanlığı, Müsteşarlıkça belirtilecek 
esaslar dahilinde, bölge plân ve projelerini ha
zırlamak veya hazırlatmak, bu plân ve proje
lere göre; kamulaştırma, dağıtım, mera, yaylak 
ve kışlakların tespit ve tahsisi, Toprak ve Ta
rım Reformu Kooperatiflerinin kurulması, kre
dileme, donatım, sulama, arazi ıslahı, altyp.pı 
tesisleri, toplulaştırma ve yerleşim işleri ve ta
rımsal yayım programı içerisinde modern tn-
rım tekniği ve uygulaması hizmetleri ile bu ka
nunda belirtilen diğer işleri yürütmekle gö
revlidir. 

Bölge Başkanı, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarını toprak ve tarım reformu bölgesin
de temsil eder ve ona karşı sorumludur. Taşra 
örgütünde görevlendirilecek yardımcı hizmet 
ler sınıfı personeli ile geçici personel ve işçi
lerin atanmaları Bölge Başkanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

İşbirliğinin sağlanması : 
Madde 188. — Toprak ve Tarım Reformu

nun plânlama ve uygulanmasında bütün ka
mu kuruluşları kendi konularında istenecek iş
len öncelikle yapmak yüküm ve zorunluğunda-
dırlar. 

Valiler, toprak ve tarım reformunun plânla
ması ve uygulanmasını kolaylaştıracak tedbirle
ri alır ve ilgili birimler arasında gerekli işbir
liği ve koordinasyonu sağlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

İkinci görev : 
Madde 189. — Toprak ve tarım reformu uy

gulamaları ile ilgili hizmetlerde, bu hizmetleri
ni devamı süresince ve karşılıkları Toprak ve 
Tarım Reformu Fonundan ödenmek üzere, Dev
let memurları ile diğer kamu görevlilerine Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılı
ğında ikinci görev verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
T-n.n: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Macl-
p,e kaMıl edilmiştir. 

Sözleşmeli ve geçici yevmiyeli personel ça
lıştırma : 

Ma-lde 190. — Müsteşarlık, Genel Sekreter
lik. Genel Müdürlük, Bölge Başkanlığı, Daire 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Danışmanlık, 
Uzmanlık ve Uzman Yardımcılığı gibi görevler
de sözleşmeli olarak personel çalıştırılabilir. 
Banlardan Devlet memurları ile diğer kamu gö
revlileri aylıksız izinli sayılırlar. Bunların me
murlukları ile ilişkileri ve her türlü hak ve 
vükümlülükleri devam eder. Bu gibilerin izinli 
oldukları süre, genel hükümler çerçevesinde, 
kar1eme ilerlemesinde ve derece yükselmesinde 
değerlendirilir. Emekli kesenek ve karşılıkları 
ilgililer tarafından ödenmek şartıyla, bu süre
ler fiilî hizmet olarak emeklilik mükteseplerin
de hesaba katılır. Bu memurlara aylıksız izinli 
olacak çalışmalarından dolayı mecburî hizmet 
vükl enemez. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ge
rektiğinde geçici yevmiyeli personel çalıştırabi
lir. 

Sözleşmeli ve geçici yevmiyeli personele öde
necek ücretlerin miktarı, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının teklifi üzerine, Ba
kanlar Kurulu tarafından tespit olunur. Sözleş
meli olarak çalıştırılacak öğretim üyelerinin ay
lık, tazminat ve diğer malî haklarına halel gel
mez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Köy tarım önderleri : 
Madde 191 — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde. tarımsal verimin artırılması, doğal 
kaynakların en elverişli tarzda işletilip korun-
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ması ile ilgili tedbirleri ve bunların uygulanma
sını çiftçiye sürekli biçimde göstermek ve öğ
retmek üzere köy tarım önderleri görevlendiri
lebilir. Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi 
kurulan yerlerde, kooperatif müdürü tarım ön
derliği görevini de yapar. Köy tarım önderle
rinin nitelikleri, çalışma şekli ve esasları Tarım 
Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetme
likte düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

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

hendisleri ile veteriner hekimlerden değerlen
dirme dışı kalanlar 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sa
yılı Kanunun 27 . 7 .1970 gün ve 1316 sayılı Ka
nunla değişik 3 ncü maddesinin (e) bendi esas
larına göre mütebaki hizmet sürelerini köy ta
rım önderi olarak toprak ve tarım reformu böl
gelerinde yerine getirirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum:-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Toprak ve tarım reformunda çalışanların as
kerlikleri ': 

Madde 193. — 21.6 .1927 tarih ve 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 27 . 7 . 1970 g;i\n ve 
1315 sayılı Kanunla, değişik 10 ncu maddesi ge
reğince kur'a dışı kalanlardan, toprak ve tarım 
reformu uygulaması ile ilgili işlerde çalışmakta 
olanların askerlik yükümlülükleri toprak ve ta
rım reformu bölgelerinde görevlendirilmek su
retiyle yerine getirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı büt
çesi : 

Madde 194. — Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının carî harcamaları ile yatırım ve 
transfer harcamaları katma bütçeden karşıla
nır. Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lıkları emrine geçecek uygulama birimlerinin 
giderlerini karşılamak için, Bakanlar Kurulu 
kararıyla ilgili bakanlık bütçelerinden gerekli 
kesinti yapılarak aynı miktar Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı bütçesine aktarılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Proje yaptırma : 
Madde 195. -— Toprak ve Tarım Reformu 

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

Bu şekilde görevlendirilecek Devlet memur
ları ile diğer kamu görevlilerine ödenecek üc
retler bu personele kanunlarla sağlanan her tür
lü malî haklarda (aylık, tazminat, ödenek ve 
ek gösterge gibi) kısıntı yaratmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

İta amirliği : 
Madde 196. — Katma bütçe harcamaları ile 

Toprak ve Tarım Reformu Fonundan yapılacak 
harcamalarda ita âmiri Müsteşardır. Müste
şar yetkisini yardımcılarına ve bölge başkanla
rına, saptayacağı esaslar uyarınca devredebi
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Mad
de kabul edilmiştir. 

İşgüçlüğü, iş riski ve eleman teminindeki 
güçlük zammı : 

Madde 197. — Toprak ve Tarım Reformu 
örgütünde sürekli veya. geçici olarak çalışan
lardan kimlere ve ne miktarda işgüçlüğü, iş ris
ki ve eleman teminindeki güçlük zamlarının ve
rileceği, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. Bu zamların, toprak ve tarım re
formu bölgelerinde çalışan diğer kamu kuruluş
larının personeli ile görevli mahkemelerin hâ
kim ve diğer personelinden kimlere ve ne mik
tarda verileceği aynı kararda belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Mad
de kabul edilmiştir. 

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

gelerinde, toprak ve tarım reformu uygulanma-
sıyle ilgili uyuşmazlık ve dâvalar Hazine avu
katı taraımdan takibedilir. 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ge
rekli görürse, uyuşmazlık ve dâvaları vekâlet ve
receği veya sözleşme ile istihdam edeceği avu
katlara takibettirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Kurs olanakları : 
Madde 199. — Yurt içinde eğitim amacıyle 

düzenlenen kurs, seminer, konferans ve benze
ri çalışmalara katılanların, gönderildikleri yer
lerde bu çalışmalar süresince, kanunla tanınan 
yolluk ve gündeliklerinin tamamı ödenir ve ay
rıca yiyecek ve yatacak ihtiyaçları Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca sağlanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Arazide çalışan görevlilere sağlanacak ola
naklar : 

Madde 200. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerindeki arazi çalışmalarına katılan görevli
lere gerektiğinde araç. gereç ve motorlu taşıt
lar ile, arazide kaldıkları sürece yaşamalarım 
kolaylaştıracak diğer eşya Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca sağlanır. 

Yukardaki fıkra hükmünden bölgedeki gö
revli mahkeme mensupları da yararlanırlar. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili husus
lar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Toprak ve Tarım'Reformu Fonu : 
Madde 201. — Toprak ve tarım reformu hiz

metlerinin yürütülmesi için yapılacak her tür
lü ödemeleri karşılamak üzere Toprak ve Ta
rım Reformu Fonu adı ile bir fon kurulur. 

Toprak ve Tarım Reformu Fonu aşağıdaki 
kaynaklardan oluşur : 

a) Genel bütçeye her yıl konulacak öde
nekler, 

b) Arazi Yergisi yıllık gelirinin yüzde yir
misi, 

c) 58 nci maddeye göre yapılacak ödeme
ler, 

d) Bu kanunda Toprak ve Tarım Reformu 
Fonuna aktarılacağı yazılı paralar, 

e) Dış yardımlar, 
f) Her türlü bağışlar, 
g) Çeşitli gelirler, 
h) Fondan acılan kredilerin tahsil olunan 

taksit ve faizleri, 
i) Eğitim merkezleri ve kurslarda eğitim 

amacıyle yapılan temrinler sonunda imal ve is
tihsal olunan mamul ve mahsullerin satışından 
ekle edilen gelirler. 

BAŞKAN -—• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Fondan karşılanan giderler : 
Madde 202. — Toprak ve Tarım Reformu 

^onundan aşağıdaki giderler ve krediler karşı -
lanır : ' i 

a) Kamulaştırma ve satmalma bedelleri ile 
taksitleri, faizleri ve diğer giderler, 

1,0 Kuruluş, işletme, donatım, canlı - can
sız demirbaş, destek kredileri ve diğer krediler, 

c) Toprak ve tarım reformunun gerektirdi
ği yatırımların karşılıkları, 

d) Toprak ve Tarım Reformu Kooperatif
leri kurucu ortaklarının sermayeye katılma 
paylarının yüzde yirmibeşi ve bu kanunun 82 
nci maddesine göre yapılacak yardımlar, 

e) Motorlu ve motorsuz araç giderleri da
hil toprak ve tanın reformu ile ilgili carî gi
derler, 

f) Bankalarca toprak ve tarım reformu 
bölgelerindeki çiftçilere verilecek kredilerin fa
iz miktarının belirli bir oranının fondan karşı
lanması ile ilgili giderler, 

g) Eğitim merkezleri ile kurslarda yapıla
cak temrin çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler, 

h) Arazisi kamulaştırılan kimselerin 26 nci 
madde hükümlerine göre makine, âlet ve ekip
manlarının satınalınma karşılıkları, 

i) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun uygulanmasından doğup kesinleşen 
mahkeme ilamlarına dayalı borçlar, 

j) Mera, yaylak ve kışlakların ıslah, ba
kım ve geliştirilmeleri ve sınırlarının tespiti ile 
ilffili giderler. 
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Ancak, geçici veya sözleşmeli olarak çalıştı- ' 

rılanlar dışındaki personelin aylık ve ücretle
ri bu fondan ödenemez. Bu kanunun 195, 197, 
199 ve 200 ncü maddelerindeki harcamalar fon
dan karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Fonun yönetim ve denetimi : 
Madde 203. — Toprak ve Tarım Reformu 

Fonunun yönetimi ile Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı görevlidir. 

Fonun yönetimi, kullanılması, yapılacak har
camaların nitelik ve ayrıntıları, kredilerin mik
tarları, faiz oranları, süre ve şartları, hesapla
rın tutulması esasları ve fonla ilgili olarak T. C. 
Ziraat Bankasınca yürütülecek işlemler ve di
ğer hususlar Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca Maliye Bakanlığının ve T. C. Ziraat 
Bankasının görüşleri alınarak çıkarılacak yö
netmelikte gösterilir. 

Fonun hesap dönemi bütçe yılıdır. 
Fonun hesapları ve yıllık bilançosu 108 sa

yılı Kanuna göre Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulunca denetlenir. 

Toprak ve Tarım Reformu Fonundan yapı
lacak harcamalar ve işlemler 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay 
ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nunlarına tabi değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kredilerin kullanılması : 
Madde 20-1. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde, Toprak ve Tarım Reformu Fonundan 
sağlanacak her çeşit nakdî ve aynî krediler. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının de
netimi altında o köy veya beldedeki, yoksa ya
kınındaki Toprak ve Tarım Reformu Kooperati
fi eliyle çiftçi ailelerine verilir. 

Kredilerin ödenmesinden Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatifi borçlu çiftçi aileleri ile 
birlikte müteselsildi sorumludur. 

Kooperatif verilen kredilerin yerine kulla
nılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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T. C. Ziraat Bankasının açacağı kredi : 
Madde 2C5. — T. C. Ziraat Bankası, Top

rak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin yapıla
cak plân ve proje esaslarına göre Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilecek 
kredi ihtiyaçlarını öncelikle karşılar. Bu kredi
lerin teminatı, bu kanunla kurulan Toprak ve 
Tarım Reformu Kooperatiflerinin mesuliyeti ve 
kooperatif ortaklarının borç senetlerinin T. C. 
Ziraat Bankasına devir ve temlik edilmesi su
retiyle sağlanır. T. C. Ziraat Bankası, Toprak 
ve Tarım Reformu kooperatiflerine, ortakların 
gem el ihtiyaçları için yatırım kredisi açtığı ah
valde, krediye konu olan gayrimenkuller ve te
sisler banka lehine ipotek edilir ve menkuller 
rehin alınır. 

T. C. Ziraat Bankası, Toprak ve Tarım Re
formu Kooperatiflerine verdiği kredilerin açılış 
gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadı
ğını ve krecli ile ilgili diğer hususları Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının muvafakati ile 
kontrol edebilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
nım, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

toplıılaştırılmasmda dağıtılan toprak ile yapı ve 
tesislerin bedelleri ve bu kanun hükümleri,da
iresinde açılan her çeşitkredilerden doğan ala
caklar T. C. Ziraat Bankasınca takip ve tah
sil olunur. Bu alacaklar vâdesinde ödenmezse, 
T. C. Ziraat Bankası 6183 sayılı Âmme Alacak
larının Tahsil Usulü hakkında Kanun hüküm
lerine göre gerekli işlemleri yapar. Ancak, anı
lan kamumu gecikme zammına ilişkin hüküm
leri uygulanmaz. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

özel amaçlarla kredi verilmesi : 
Madde 207. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde, Toprak ve Tarım Reformu Fonundan 
veya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca, 
aşağıdaki amaçlar için kredi açılabilir : 

a) Mirasçılar veya hissedarlar arasındaki 
ortaklığın sona erdirilmesinde, miras hissesi tas
fiye edilen ortakların miras paylarının öden
mesi, 

b) Arazi toplulaştırmasında kendisine, ev
velce sahibolduğu araziden daha fazla değer
de arazi tahsis edilen arazi sahiplerinin bu de
ğer farkını ödemeleri, 

c) Toprak ve Tarım Reformu Kooperatif
lerince projeye dayalı mera, yaylak ve kışlak
ların bakını ve ıslahı, 

d) Bu kanunun 123 ncü maddesi uyarın
ca, öncelikle satmalmak hakkını kullanmak iste
yen kira.cı veya ortakçının araziyi satmalması. 

Bu maddedeki krediler dolayısıyle T. C. Zi
raat Bankası, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası 
Kanununun 11 nci maddesinde belirtilen temi
natlardan bir veya birkaçını alır ve bu konu
daki kredi verilmesine ilişkin esaslar Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat 
Bankası tarafından müştereken hazırlanacak 
yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Aynî krediler : 
Madde 208. — Tarım Bakanlığı Devlet Üret

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

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarımsal 
üretim araç ve gereçlerini Toprak ve Tarım Re
formu Kooperatiflerine taksitle sağlar. 
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I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

Türlü Hükümler 

Toprak ve tarım reformunu kolaylaştırma 
yükümü : 

Madde 209. — Resmî daire, kurum, kurul
lar ve gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri, 
toprak ve tarım reformu ile ilgili hususları ge-

I ciktiraıeclen yerine getirmek, cevapları vermek, 
gerekli işlem ve incelemeleri öncelikle yapmak 
ve her türlü işlerde kolaylık göstermekle yü-
kümlüclürlür. 

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

Arazi normunun korunması : 
Madde 210. — Toprak ve tarım reformu uy

gulanmış olan bölgelerde bu Kanunun 28 nci 
maddesi hükmüne göre arazileri kamulaştırma 
dışında tutulmuş olan arazi sahipleri, bu ara
zilerini 54 ncü maddede öngörülen miktarların 
altına düşecek şekilde parçalara ayıramaz ve 

I her ne suretle olursa, olsun ifraz ve taksim ede-
I m ez. 

Ancak sahibolduklarc arazinin tamamı 54 
ncü maddede öngörülen normların altındaki ara
ra sahipleri bn arazileri devir ve temlik edebi
lirler. 

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

Devletçe dağıtılmış olan topraklar : 
Madde 211. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak

landırma Kanunu ile 4486 sayılı Teknik Ziraat 
ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanunu uya
rınca dağıtılan topraklar, bu kanunun dağıtı
lan topraklara ilişkin hükümlerine tabidir. 

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

Üzerinde turistik, smaî ve benzeri tesisler ku
rulması ve iskân üniteleri, gecekondular ve mes
ken olarak kullanılan yapılar inşa edilmesi se
bebiyle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 

I tarım arazisi niteliğini kaybetmiş olan ve geri 
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alınmasında toprak ve tarım reformu uygula
ması bakımından yarar görülmeyen arazi, yapı 
ve binanın inşa edildiği veya tesisin kurulduğu 
tarihteki gerçek karşılığı Hazineye ödenmek su
retiyle yapı veya tesis sahibinin mülkiyetine ge
çirilebilir. 

4753 ve 4486 sayılı kanunlara göre dağıtı
lan arazi, verimli olarak işletilememesi nedeni 
ile sahibi tarafından kendisi ile aynı köyde veya 
bitişik köyde ikâmet eden diğer bir şahsa ait 
arazi ile 26 Temmuz 1972 tarihinden önce tram
pa edilmiş ise ilgililerin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde toprak ve 
tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığına ve toprak ve tarım re
formu bölgeleri dışında Köy İşleri Bakanlığına 
başvurmaları ve isteklerinin uygun görülmesi 
halinde tapu sicilinde yeni duruma göre gerek
li düzeltme yapılabilir. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bir soru 
sormak istiyorum. Sayın Başkan, bir tereddüdü
müz var, acaba açıklarlar mı? 

BAŞKAN —Biliyorsunuz müzakere yok; 
ama eğer çok mühim ise, fayda, görüyorsanız 
buyurun efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Burada, 
«dağıtılan topraklar» tâbiri geçiyor. Üçüncü fık
rada üzerinde kurulmuş turistik sınaî ve ben
zeri tesislerin ne şekilde muameleye tabi tutu
lacağına. ait hüküm vardır. Ancak burada, 
«toprak ve tarım reformunun uygulanması ba
kımından arazi niteliğini kaybetmiş olan ve ge
ri alınmasında toprak ve tarım reformu uygula
ması bakımından yarar görülmeyen arazi," ya
pı ve binanın inşa edildiği veya tesisin kuruldu
ğu tarihteki gerçek karşılığı Hazineye öden
mek suretiyle yapı veya tesis sahibinin mülki
yetine geçirilebilir.» denmektedir. . 

Şimdi burada «dağıtılan toprak» tâbiri, fiilî 
dağıtılan mı, hukukî dağıtılan mı mânasını ta
şımaktadır. Belediye hudutları dahilinde dağıtı
ma tabi tutulmuş çiftçiye verilen araziler fii
len verilmiştir. Muamelesi tamamlanmamış olan
lar var. Bu şartlar altında binalar kurulmuştur. 
Bu da bu dağıtılan topraklara girer mi? 

BAŞKAN — Cevaplamak üzere buyurun Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, 

19 neu maddenin (f) bendi, Hazinece özel 
kanunlarla bedelsiz olarak belediyelere devre
dilen araziden imar plânlarına göre ihtiyaçtan 
fazla olduğu Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca ilgili bakanlıkların görüşü alınarak 
tespit edilen arazi parçalarının, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının emrine geçeceği
ni öngörmektedir, yani özel kanunlara göre be
delsiz olarak Hazinece verilen araziler ihtiyaç 
fazlası ise, bunlar tabiî Müsteşarlığın emrine ge
çecek. 

211 nci maddede ayrı bir durum düzenlen
mekte, 211 nci maddeye göre, 4753 ve 4486 sayılı 
Kanunlara göre dağıtılmış olan toprakların ta
bi olacağı hükümler tespit ediliyor. 

Özel kanunlarla bedelsiz olarak belediyele
re devredilmiş olan arazi hakkında ne işlem 
yapılacağı hükmü, 19 neu maddenin (f) bendin
de gösterilmiştir. İki madde arasında böylece 
bir fark mevcuttur. 211, yalnız ve yalnız 4753 ve 
4486 Va göre dağıtılan arazilere, topraklara ait
tir. Onun için 211 nci maddenin ayrı bir yeri, 
19 neu maddenin (f) fıkrası bendinin ise ayrı 
bir yeri var. Bu 211 nci maddede tapuları da
ğıtılmış. gerekli işlemleri yapılmış, tahsisi ya
pılmış araziler söz konusu edilmiştir. Bunlarda 
bâzı tasarruflar söz konusu olmuş, haricen sa
tılmak suretiyle ve saire bunlara bir tasfiye hük
mü getirdik. Komisyonların işlemi bitmemiş 
olanlar tabiî. 211'e tabi olmayacaklar, 19 neu 
madde şümulüne girecekler. Öntedbirler Kanu
nunun gerekli hükümlerine tabi olacaklar. Bun
ların da tarım dışı amaçlara tahsisi kendi ka
nunlarına göre mümkündür. 

BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplan
dırılmıştır. 

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

Tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisi: 
Madde 212. — Toprak ve tarım reformu 

bölgelerinde, bu kanunun hükümlerine göre sa
hibine bırakılan veya dağıtılan arazinin, tarım
sal işletme ile ilgili olan yapı ve tesisler ha
riç, tamamı veya bir kısmı tarım dışı amaçlar
da kullanılamaz. Ancak, zorunluluk olan haller
de on dönüme kadar olan arazi, ilgili bakanlı
ğın müracaatı ve Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının izni ile, on dönümün üstündeki 
arazi ise ilgili bakanlığın müracaatı ve Toprak 
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ve Tarım Reformu Müsteşarlığının olumlu gö
rüşü alınarak Bakanlar Kurulu karan ile ta
rım dışı amaçlarda kullanılabilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında 
köy, kasaba ve şehirlerin kurulması ve gelişti
rilmesi, endüstri alanları, maden, taş. kum, tuğ
la ocakları, hava alanları, turistik yerler, spor
tif alanlar ve millî savunma ihtiyaçları için lü
zumlu olan arazi tarıma everişli olmayanlardan 
ayrılır. Bu gibi ihtiyaçların karşılanmasında ta
rım arazisinden faydalanmak zorunluluğu hâsıl 
okluğu takdirde, on dönüme kadar olan arazi 
ilgili bakanlığın müracaatı ve Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının izni ile, on dönümün 
üstündeki arazi ise ilgili bakanlığın müracaatı 
ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kara
rı ile tarım dışı amaçlarda kullanılabilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince, talepte bulu
nacak kuruluşlar, projelerini hazırlarken tarı
ma en az elverişli olan araziyi ön sırada tu
tarlar. 

BAŞKAN —• Maddeyi ovlarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenlei'.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Orman sınırlarının tespiti : 
Madde 213. — Bu kanun hükümlerinin uv-

gulanması sırasında. uygulama alanı sınırında 
veya içinde tespit ve tahdidi yapılmamış orman 
varsa, 6831 saydı Orman Kanununa göre or
man sınırı öncelikle tayin ve tespit edilir. 

BAŞKAN — Maddevi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenleı-. . Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde tapu
lama uyuşmazlıklarının incelenmesi : 

Madde 214. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerinde veya arazi toplulaştırma alanlarında 
tapulamadan doğan uyuşmazlıklar tapulama ko
misyonları ve tapulama mahkemelerince önce
likle çözülür. Tapulama lıâkimliğinee verilen 
kararların temyiz edilmesi halinde bu kararlar 
Yargıtayca öncelikle incelenir. 

Uyuşmazlıklar toprak ve tarım reformunun 
veya toplulaştırmanın uygulanması için yapıl
ması öngörülen proje ve plânların yapıldığı za
mana kadar çözüme bağlanamadığı takdirde, 
proje ve plânlar tapulama tespitleri esas alma
mak hazırlanır. Proje ve plânın uygulanmasından 
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sonra çözüme bağlanan uyuşmazlıklar sonunda 
haklı çıkıklığı takdirde, dâvaya, konu taşınmaz 
mal varsa haklı olana aynen verilir. Ancak, 
plân ve projeye aykırı düşen hallerde alacak be
dele dönüşür. 

BAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sınırların belirtilmesi ve korunması : 
Madde 215. — Bu kanun hükümlerinin uy

gulandığı alanlarda çiftçiler topraklarının sınır
larını Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lığının bildirdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 
elverişli ve belirgin işaretler ile belirtmek ve bu 
işaretlerin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. 

Sınırların ne gibi oynamaz işaretlerle belir
tileceği, belirtilen sınırların korunması ve ilgili
lerin bu işlerin giderlerine katılma şekli yö
netmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Suyu kullanma düzeni : 
Madde 216. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde suların tarıma tahsisi, kullanmada ön
celik sırası ve izinler, sulama ücretleri, su tevzi 
sistemi gibi hususlar Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığınca ilgili bakanlıkların görüşle
ri alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikte be
lirtilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında, 
kuruluş kanunları ile verilen yetkiler çerçeve
sinde. ilgili bakanlıklarca yönetmelikteki esas-
hır dahilinde suların tarımda verimli olarak kul 
lamlması ile ilgili tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

tespit, tahsis, tahliye, proje uygulaması ve açıl
mış olan dâvalarla ilgili olarak, görevliler, el
lerinde o yerin en büyük idare amirince veril
miş belgeler ve yanlarında belediye meclisi ve
ya köy ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya 
bu heyetler tarafından tevkil edilecek bir 
kişi bulunmak şartıyle taşınmaz mallara gün
düzleri girebilirler. Karşı koyma halinde güven
lik kuvvetlerinin yardımı istenir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bilirkişiler ile komisyon başkanı ve üyele
rinin yemini : 

Madde 218. —• Bu kanuna göre kurulacak 
komisyonların başkan ve üyelerine ve bilirkişi
lere, görevlerine başlamadan önce, görevli mah
keme hâkimi veya bulunmadığı takdirde o yer 
asliye hukuk mahkemesi hâkimi tarafından Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince, ve
rilen görevi doğru ve kanunlara uygun biçim
de yerine getireceklerine dair yemin ettirilir ve 
durum tutanakla, belgelendirilir. Tutanağın bir 
örneği, saklanmak üzere, mahkemece Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığına gönderilir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

gulanması dolayısıyle yapılacak başvurmalar, 
verilecek dilekçe ve bildiı-imler, düzenlenecek 
yüklenme senetleri, tasarruf belgeleri, kira ve 
ortakçılık sözleşmeleri ve benzeri her türlü kâ
ğıtlar ve resmî mercilerce veya noterliklerce 
yapılacak işlemler bütün vergi, hare ve resim
lerden. muaftır. 179 ncu madde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler...-Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gümrük muaflığı : 
Madde 220. — Bu kanunun uygulanması ile 

ilgili olarak uluslararası kuruluşlardan ve ya
bancı devletlerden bağış veya yardım yolu ile 
gönderilen veya toprak ve tarım reformu pro
jeleri için ithal edilecek her çeşit araç ve ge
reçlerin yurda sokulması her türlü vergi, hare 
ve resimlerden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tebligat : 
Madde 221. — Bu 'kanun gereğince yapıla

cak tebligatta 7201 sayılı Tehligait Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

Mahkemelerin veya diğer .orgacıların yet
kili memurları, tarafından, özel kişileri]c tü
zel kişilerin teJbellûğa yetkili kimselerine, kim-
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İlkleri tespit ve teşvik olunarak yapılan teb
ligat geçerlidir. Yapılacak tebligat hiçbir üc
rete tabi değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabuİ edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan

lığı işlerinin devredilmesi s 
Madde 222. — Toprak ve Tarım Reformu 

Bölge Örgütünün kaldırılması halinde, örgü
tün bölgedeki tarımsal gelişme hizmetleriyle 
ilgili görevleri, bu bölgedeki Tarım Bakanlı
ğının örgütü ve bu kanun uyarınca yerine ge
tirilmesi gerekli diğer görevleri ilgili bakan
lıkların örgütleri yapar ve kalan işleri yürü
tür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Fonuna ak
tarma : 

Madde 223. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun 47 ve 48 nci maddele
rinle sözü geçen fon ' bajkiyesi ile fonun ala
cak ve borçları bütün hak ve vecibeleriyle 
Toprak ve Tarım Reformu Fonuna geçer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kaıbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Kanununa ekleren 
hüküm : 

Madde 224. — 1327 sayılı Kanunla deği
şik 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
237 nci mıaddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

f) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 
.189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve .200 ncit 
maddeleri hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ONALTINCI BÖLÜM 

Cezia hükümleri 

Süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe 
aykırı beyanda bulunmanın müeyyidesi : 

Madde 225. — Bu kanunun 14 ncü mad
desinde yazılı bildirimleri belli süre içerisin
de ilgili mercilere vermeyenler ile gerçeğe ay-
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kırı beyanda bulunanlar onbes günden ijki 
aya kadar hafif hapis veya iki yüz liradan 
bin liraya kadar hafif para cezasıyle cezalan
dırırlar. 

BAŞKAN — Haddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kiracılık ve ortakçılık hükümlerine aykırı 
davranma : 

Madde 226. — Bu kanunun 125 nei mad
desine aykırı davranan arazi sahipleri, fil
leri, Türk Ceza Kanununda daha ağır bir ce
zayı istilzam etmediği takdirde, beşyüz lira
dan ikibinbeş liraya 'kadar ağır para cezasına 
çarptırılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mera. yaylak ve kışlak hükümlerine aykırı 
davranma : 

Madde 227. — Mera, yaylak ve kışlağın 
tespit ve tahsisi işlemlerini engelleyen veya sı
nır işaretlerini bozan veya yerini değiştiren 
A*eya bu yerlerin tamamını veya bir kısmını 
eken veya süren veya işgal eden veya bu ka
nunda gösterilen usullere aykırı olarak 
hakkı olmadığı halde veya hakkından çok 
hayvan sokan Türk Ceza Kanununun 513 ncü 
maddesinde yazılı ceza ile cezalandırılır. 

Yukardaki fıkrada açıklanan fiiller cebir 
ve şiddet veya tehdit ile veya içlerinden bi
risi silâhlı olan birkaç kişi veya silâhlı 
olmasa bile on 'kişiden çek kişi tarafından 
icra olunmuş irse, fail bir yıldan beş yıla ka
dar hapis ve bin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına çarptırılır. 

Mera. yaylalı ve kışlaklarla ilgili yarar
lanma, koruma ve ıslah hükümlerine aykırı 
davrananlar bir aya kadar hapis veya beş
yüz liradan ikibinbeşyiiz liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Ayrıca yukardaki fıkralarda belirtilen 
fiiller dolayısıyle sebobolunan hasar ve zara
rın tazminine hü'kmolunur. 

I 

Mera, yaylak ve kışlak korucularının gö
revleri dolayısıyle işledikleri suçlara, Türk 
Ceza Kanununun memurlar hakkındaki hü
kümleri uygulanır. Bunların, ifa ettikleri gö-

21 . 6 . 1973 O : 2 

I reylerinden dolayı kendilerine karşı işlenen 
suçlar, memurlar aleyhine işlenmiş sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaimi etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sınır belirtmede veya korumada ihmal : 
J Madde 228. — Bu jkanunun 215 nci mad

desinde belirtilen süre içinde ve şekilde ara
zilerinin sınırlarını belirtmeyen veya sınır 
işaretlerinin sürekliliğini sağlamakta ihmal 
gösterenler beşyüz liradan ikibinlbeşyüz liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ONYEDİNCÎ BÖLÜM 

Son hükümler 

Yönetmelikler : 
Madde 229. — Aksi belirtilmeyen haller

de, bu kanunda öngörülen yönetmeliklerin, 
kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 
bir jul içinde çıkarılması gereklidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaıbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
tip anasözleşmeleri : 

Madde 230. — Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri tip anasözleşmelieri bu ]kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay için
de çıkarılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kiracılık ve ortakçılık hükümlerinin uygu
lanması : 

Madde 231. — Bu kanunum kiracılık ve or
takçılıkla ilgili hükümleri toprak ve tarım re
formu bölgeleri dışında bu kanunun yürür
lüğe girmesinden iki yıl sonra başlamak 
ve ilk hasat dönemi sonu gözönünde bu um
durulmak suretiyle uygulanır. 

Ortakçılık ve kiracılıkla ilgili tip sözleş
melerin bu kanunun yürürlüğe girdiği ti rih-
ten itibaren bir yıl içinde hazırlanması zo-

{ runludur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Kabul etim eyeri er... 
Kabul edilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlak hükümlerinin uy
gulanması : 

Madde 232. —Mera, yaylak ve kışlaklarla il
gili hükümler bu kanun uyarınca mera, yay
lak ve kışlak tespiti yapılan köy ve beldelerde 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Kamulaştırmada ve bedele dönüşen diğer 
haklarda ödeme şekli : 

Madde 233. — Bu kanun uyarınca yapıla
cak her türlü kamulaştırmalarda ve bedele dö
nüşen diğer haklarda karşılıklar, 40, 41 ve 
42 nci maddelere göre ödenir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Toprak ve isıkân işleri ile ilgili hükümler : 
Madde 234. — Reform bölgesi içinde ve 

dışında : 
4753 sayılı Kanunun uygulanması sıra

sında 18 No. lu dağıtım cetvellerine göre 
24 . 5 . 1971 tarihinden önce ilgili valilikçe 
onaylanmış dağıtım işleriyle evvelce yapılmış 
dağıtımların Danıştay, mahkeme vie idarî ka
rarlar gereğince tashih ve ıslah işlemleri, 

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

lar dâhilinde mera, yaylak ve kışlakların tah
dit ve tahsisi ve tahsis amacının değiştiril-
ımesi, 

fb)f Toprak ve Tarım Reformu Fonu im
kânları ölçüsünde ve Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının izni ile 4753 sayılı Ka
nun ve eklerine göre evvelce topraklandırı
lan ailelerin bu kanunun 201 nci maddesiyle 
kurulan Toprak ve Tarım Reformu Fonundan 
kredilenmeısi, 

c) 211 nci maddenin üçüncü ve dördüncü 
fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydı ile, 
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4753 sayılı Kanun ve eklerine göre evvelce 
topraklandırılan ailelerden arazisini, toprak
landırma tarihindeki mer'i hükümlere uygun 
bir şekilde işlemeyenlerin arazisinin geri 
alınması, 

d) Bu kanunun 23 ncü maddesi gere
ğince kiraya verilecek Hazine arazisi genişli
ğinin ve kiralayacak topraksız ve yeter top
rağı olmayan çiftçilerin tespiti, 

•e) 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu kanu
nun ek ve tadilleri gereğince göçmen, . gö
çebe ve naklen yerleştirilenlerin iskânı, eko
nomik ve sosyal ve güvenlik, nedenleri ile 
yerleri kamulaştırılanların iskânı, köysel alan
da iç iskânının düzenlenmesi ve köy gelişme 
merkezlerinin kurulması, tarımdaki fazla nü
fusun ilgili kuruluşlarla müştereken hazırla
nacak projelere göre diğer sektörlere iskânı, 

İle, ilgili hizmetler Toprak ve İskân İşleri 
G-enel Müdürlüğünce yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler : 
Madde 235. — Bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten itibaren : 
a) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldı
rılmıştır; 

!b) 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedıbirler Kanununun 10, 11, 12 ve 13 ncü 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

c) Bu gamımın hükümlerinin uygulanma
sında 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
818 Borçlar Kanununun, 6830 sayılı İstim
lâk Kanununnn, 2510 sayılı İskân Kanunu
nun, 2644 sayılı Tapu Kanununun, 5516 sa
yılı Bataklıkların Kurutulnnası ve Bundan 
Elde Edilecek Topraklar Hakkındaki Kanu
num ve bunların ejk ve tadillerinin ve yürür
lükteki diğer kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri uygulanmaz. 

d) 16 . 4 . 1972 tarihinden önce knrul-
muş olan ve tarımsal faaliyette bulunan tica
ret şirketlerine ait arazi, bu kanunun yayım
landığı tarihten itibaren üç ay içinde Toprak 
ve Tarım Reformu Öııtedbirler Kanununun 
7 nci maddesi hükmüne tabi olmaksızın, or
takları arasında ifraz ve taksim edilebilir. 
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e) 766 sayılı Tapulama Kanununun 
33 neü maddesini değiştiren 1617 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesi, - Tapulama Kanununun 
değişijk 33 ncü maddesinin son fıkrası ha
riç - 1617 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar tutanakları düzenlendiği hafide 
askı süresi geçmemiş ve itirazlı olup da ko
misyonca incelenerek karara bağlanmamış tes
pitler de uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 236. '— Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 237. — Bu kanunun 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
hükümlerini 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üy!e? Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Tümü acık oya sunulacaktır. 

III . BAŞKANLIK DİVANININ GENDL KUEÜLA SUNUŞLARI (Devam) 

6". — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, Siyasî Partiler Kanunu ile seçimlerle il
gili kanunların bâzı hükümlerhıiıı değiştirilmesi, 
bâzı hükümlerin kaldırılması ve bu kanunlara bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifinin 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak 
beşer üyeden kurulacak bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine dair tezkeresi (2/60; 3/331) 

BAŞKAN —• Bir önerge var, takdim, ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu ile seçimlerle ilgili ka

nunların bâzı 'hükümlerinin değiştirilmesi, bazı 
hükümlerinin kaldırılması ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifinin ha
vale edildiği Anayasa ve Adalet, İçişleri, Bütçe 

ve Plân komisyonlarından katılacak 5'er üyeden 
kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Samsun 

Ref et Rendeci 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Vakit çok geç olduğu cihetle açık oylamayı 
Pazartesi yapılacak Birleşime bırakıyorum. 

25 . 6 . 1973 Pazartesi günü saat 10,30'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 04,00 
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1973 yılı Bütoe Kanunu Üle !bu ikamıuna bağlı icet.ıeüerdle değişiklik yapılmaisı ihakkındaîkli kanun 
tasarısına verilen oyllaon. isonucu (S ISayısı : 285) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Sezai O'kan 
Fahri ö zelil ek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

Kemal Şenocak 
AMASYA 

Macit Zeren 
ANKARA 

Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

Üye srıyısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Redde de nler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
129 
127 

0 
a 

53 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özrçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ElAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

edenler] 
\ Sakıp lîatunoğlu 
< Edip Somunoğlu 
j ESKİŞEHİR 
:
( Ömer Ucuzal 
l GAZİANTEP 
' ibrahim Tevfik Kutlar 
! Salih Tanyeri 
) GÜMÜŞANE 
\ Abbas Cilâra 
j HAKKÂRİ 
\ Necip Seyhan 
\ HATAY 
i M. Enver Bahadırlı 
( Mustafa Deliveli 

l İSPARTA 
r' M u st a f a Gül e ü gil 

İÇEL 
*• Talip Özdolay 
4 İSTANBUL 

1 Erdoğan Adalı 
Mebrnre Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özelen 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yrıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz ı 
Haldun Menteşeoğlu 
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MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki A t aşağım 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk. 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

mzB 
0. Meedi Ağrın 

TABtî ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan ' 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Melinit. Özgüne* 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

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

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

I SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

| Refet Rendeci 
| Fethi Tevetoğlu 
j SİİRT 
İ Abdurralıman Kavak 11 

| SİNOP 
| Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
I Nurettin Ertürk 

" TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

i Cemal Tarlan 
İ TOKAT 
! Ali Altuntaş 
? Zihni Betil 
i 
\ TRABZON 
, Ali Şakir Ağanoğlu 

Reşat Zaloğiu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

Hasan Oral 

[ÇeMııserler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
ELÂZIĞ 

Salim Haz-erdağlı 

[Oya katılmayanlar"] 

| ANKARA 
1 
» Hıfzı Oğv^ Bekata | Turgut Cebe 
j AYDIN 
I Halil Goral (1.) 
j BALIKESİR 
l Cem alettin İnkaya 
j BURSA 
1 Saffet Ural 
I 
1 DİYARBAKIR 
s 1 
I Selâhattin Cizrelioğlu j 
1 GİRESUN -f 
I Sabahattin Orhon l 
1 . ı '• Thsan Topaloğlu g 
î IÇEL [ 
: Lûtfi Bilgen , 

j İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

t (Başkan) 
* Fikret Gündoğan 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 
Urfa 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret. Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

elikler] 

1 
i 
1 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artuıkm aç. 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demdr Ytree 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELBB 

; Cihat Alp an 
I özer Derbil 
t Faruk Gürler 
I Vahap Güvenç 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Ilocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener I 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

Yekûn 
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O. Senatosu B : 76 21 . 6 . 1973 O : 2 

1973 yılı Bültçe Kanununa T>ağk (A) İşaretli cetvelde değişiklük yapılmıası hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu (S Sayısı : 286) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kamil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zerer 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
. Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğılu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 1171 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 05 

Açık üyelikler : 3 

[Kabııl 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahrc Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

edenler] 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlaı 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksolcy 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçme 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

| Ahmet Nusret Tuna 
1 KAYSERİ 
| Hüsnü Dikeçligil 
î Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğiu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüsevin Avni Göktürk 
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ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

I Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SIVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrj Mumcuoğh] 

TOKAT 
Ali Altuntas 

1 Zihni Betil 
I TRABZON 
f Ali Şalkir Ağanoğkt 
I Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Anslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
I Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Özer Derbil 
Faruk Gürler 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür (İ.) 
M. Şükran Özkaya 
(I. A.) 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V/ 
ADİYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KA BAHİS AR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral (İ.) 

BALIKESİR 
Oemalettin İnkaya 
\>jat Snrlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 
İhsan Topaloğln 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Toklu Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Cağatav 

Necip Mirkelâmoğl1 

(Bşk. V.) 
KARS 

Sırrı At alay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özıucn 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ham di özer 

MARAFJ 
| Hilmi Soydan 

NIÖDE 
1 Kudret Bavhan 
I 
I SAKARYA 
I Mustafa Tığlı (İ.) 
I SİNOP 
? Nâzım Inebeyli 
j SİVAS 
| Âdil Alt ay 
1 Hüseyin Öztürk 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 3 

TEKİRDAĞ 
Cemal Ta^Nn 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

| VAN • 
ÎFerid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
| Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çeîikbaş (B.) 
Hayri Dener 
Sait Naei Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzm en I 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Nainı Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 
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1973 yılı Bütçle Kanununa ibağlı (A) işaretli cetvelde değiişiMik yapılması 'hakkındaki kanun 
tasarısına verilen loylarm ısonucu (S iSayıisı : 287) 

(Kabul Edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgün eş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Senocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKAEA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kök er 
Mansur Ulus oy 
İsmail Yreti§ 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katıl mı yanlar : 58 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yüırtsever 
BİTLİS 

0 rh an Kürü m oğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülcz 
Alâettin Y'ılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
L. Sabri ÇağlayaıııriL 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somıınoğla 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra i 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan j 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil \ 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrurc Aksolcy 

* Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğiu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumrah 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğa Barııtçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tıınakan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İsa Hisan Böngöl 
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NEVŞEHİR 
1. Şevki At a sağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü < 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
M. Şükran Özkaya 
(İ. Â.) 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğiu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

[Çekinser] 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

[Oya katılmayanlar-] 

Turgut Cebe 
Mahmut Vura) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan T opal oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

1 (Başkan) 
I Fikret Gündoğan 
| İZMİR 
I Nazif CağataT 

Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı At alay ( 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil öznıen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (l.ı 

SIVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
fi 

I Cemal Tarlan 

Eskişehir 
Sivas 

[Açık üyelikler] 
Urla 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Özer Derbil 
Faruk Gürler 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sel âh attin B abüro ğlu 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç. 
Bahrive Üeok 

Yekûn 

\>&<İ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

76 NCI BİRLEŞİM 

21 . 6 . 1973 Perşembe 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

tseçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
1. — 1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/858; C. Senatosu 1/271) (S. 
Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1973) 

2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/860; C. Senatosu 1/219) (S. 
Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973) 

3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/859; C. Senatosu 1/218) (S. 
Sayısı : 287) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1973) 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLx\RINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçliğil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 

içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 .1972) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/4) 

6. — Türk Hava Yolları Anonim. Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna 
dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tari
hi : 3 .3 .1973) 
7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/9) 
(S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1973) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/5) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yudumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato araştır
ması iseteyn önergeleri (10/6) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, 1972 -1973 kampanyasında 
zentinyağı müdahale alımları ile ihracaatmda 

("Devamı arkada) 



uygulanan politika hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi. (10/8) 

11. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 .1972 tarih ve 15561 sayılı Kararı 
ile 12. 6 .1973 tarih ve 28 sayılı raporu (Cum
huriyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 6 .1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadî İşler, İçişleri, Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar-İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/655; C. Senatosu : 1/204) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1973) 



Toplantı : 12 ^ Î Ö A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 2 Ö Ü 

Toprak ve tarım reformu kanunu tasarısının Millet Meclisince 
i olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve / \daieî 

lî ve İktisadî İşler, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1 

C. Senatosu : 1/204) 

(Not : M. Medlisi S. Sayısı : 869) 

Millet'Meclisi 
Genel •Sekreterliği 13 . fi , 1973 

Kanunlar Müdürlüğü, 
Suat : ~572o 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 - 13 . 6 . 1973 itariMi 125 nci 'Birleşiminde öncelik ve livedilikle 'görüşüle
rek açık oyla (kabul «Hüllen. 'Toprak ve Tanım Reformu Ikanunu Itasansı, idosyasıyle birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Hu Susarı II . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona (havle edilmiş ve Genel Kuru
lun 9, 10, 11, 15, Ui, 17. 5; C>, 7, 11, 12 -\13 . 6 . 1973 tarihli ,106, 107, '108, 109, 110, 111, 122, 123, 
1:2ı v< 125 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (M. Meclisi S. Ka
yısı : 809) 

ööoiloi Komisyon raporu 
Cumhuriyet \Senatosu 

Geçici Komisyon 14 . 6 . 1973 
Esas No .: 1/204 

Karar No. : !2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 - 13 Haziran 1973 tarihli 125 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek açık oyla kabul edilen, Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 13 Haziran 1970 tarihli ve 5723 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 13 Haziran 1973 tarihli 73 ncü Birleşiminde Anayasa ve Ada
let; Malî ve İktisadî İşler; İçişleri; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân; Tarım ile Bütçe ve 
Plân komisyonlarından üçer üye alınmak suretiyle kurulması kaibul .edilen Geçici Komisyonumu
zun 11 Haziran 1973 tarihli Birleşiminde tasarının - ivedi - mahiyeti ileri sürülerek İçtüzükte 
tanınan yetkiden bilistifade 48 saat beklenilmesine gerek görülmeden müzakerelere konu kılın-
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masına ilişkin önergenin kabul edilmesi üzerine Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı Müsteşarı ile müsteşarlık temsilcileri ve diğer ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı; ülkemizde, ağırlıkları uygulama yörelerine göre değişen ve ekonomik, sosyal ve 
siyasal olmak üzere üç temel amacı esas almak suretiyle Anayasamızın benimsediği doğrultuda 
bir Toprak ve Tarım Reformunun gerçekleştirilebilmesini öngörmektedir. 

Tasarı; ağırlıkları, uygulama yörelerinin özellikleri gözetilerek saptanarak; 

a) Ekonomik amaç yönünden; toprağın verimli olarak işletilmesini, tarımsal bünyenin iyi
leştirilmesini, üretimin artırılmasını ve değerlendirilmesini, esaslar dahilinde : 

b) iSosyal amaç yönünden; toprak mülkiyet dağılımının ve tasarruf şeklinin yeniden ve sos
yal adalet ilkelerine göre düzenlenmesini, istihdam olanaklarının yaratılmasını ve mülk güven
liğinin sağlanmasını, 

e) ıSiyasal. amaç yönünden; XX nci yüz yıl gereklerine uymayan çağ dışı kalıntılara son ve
rerek, Anayasnm öngördüğü hakların özgürce kullanılmasını kısıtlayan engellerin ortadan kal
dırılmasını, 

Ve böylece, tarımla uğraşanlara insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyinin sağlanabilme-
siniıı gerçekleştirilmesini amaç kabul etmektedir. 

Tasarı, ayrıca; arazinin mülkiyet, tasarruf ve yararlanma düzensizliklerinden doğan uyuşmaz
lıkların giderilmesi gibi - hukukî - ve daha ileri bir üretim metot ve tekniklerinin kullanılmasını 
sağlamak gibi - teknik - amaçlara da yer vermiş ve tarımda reform yapılmaksızın, toprak refor
mundan beklenen sonuçların elde edilemeyeceği gerçeğini de esas almıştır. 

Komisyonumuz, Anayasamızın temel ilkelerim, kalkınma plânımızın hedef ve stratejisi ile 
memleket gerçeklerini gözeterek yürüttüğü görüşmeler sonucunda, tasarıyı bu esaslara uygunluğu
nu tespit etmek suretiyle benimsemiştir, 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 086, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145. 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ve 237 nci maddeleri Komisyo
numuz e a da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının, reform çalışmalarının ve bu yolda hazırlanan tasarılar arasında en önemlile
rinden biri olması nedeni ile Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 280) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Kars 

Y. Ziya Ayrvm 

Zonguldak 
Muhaliüıim söz hakkım saklıdır 

M. Ali Pest-ilci 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Çanakkale 
Z. Teranen 

Toplantıda bulunamadı 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Zfcuzal 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantı da bulunamadı 

Ordu 
B. Sıtla Baykal 

Gaziantep 
î. Kutlar 

Erzurum 
0. Alihocagil 

Aydın 
H. Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Mardin 

A. Saraçoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Muğla 
1. Karaöz 

Maraş 
A. Karakilcük 

Bolu 
T. Gülez 

ü. Bşk. Seç. Üye 
T. Sökmen 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 280) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toprak ve tarım reformu kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TANDI,. AMAÇ VE KAVRAMLAR. 

Tanrın : 

MADDE 1. — Bu kanun acısından toprak vs tarım reformu, toprak mülkiye* dağılımının, ta
sarruf va isletme şeklinin vs işletmelerle ilgili yapının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun 
olarak (düzenlenme-sidir.. 

Amaç : 

MADDE 2. — Bu kanunun amacı :ı 
•a) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, tarımsal üretimin sürekli olarak artırılmasını, 

değerlendirilmesini, pazarlaşmasını ve ulusal kalkınmayı hızlandıracak tanmsal yapının kurulma
sını, 

b) Toprak HIS veya az topraklı çiftçi ailelerinin yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri haline 
getirilmeleri için topraklandırılmalarım, donatılmalarını, desteklenmelerini ve örgütlenmelerini, 

c) Toprak ve Tarım Reformu hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacı ile 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri kurulmasını, 

d) Tarımda kiracılık ve ortakçılığın belli bir düzene sokulmasını, 
e) • Ekonomik bir üretime imkân vermeyecek şekilde parçalanma arazinin birleştirilmesi ve 

gerektiğinde genişletilmesi suretiyle iophüaştırimasmı ve tarımsal mülklerin çiftçi ailelerinin ge
çimini sağ'Iamaya ve aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasını ve kü
çülmesini önlemeyi, 

f) örnek köyler kurmayı, mevcut köylere eklemeler yapmayı, 
g) Tarımda toprak ve su kaynaklarının teknik ve ekonomik gereklere göre kullanılması, ko

runması, ıslahı, geliştirilmesi ve verimliliğinin sürdürülmesini, 
Sağlamaktır. 

Bu hanun hanımından tarım arazisi : 

MADDE S. — Üzerinde ekim, dikim, balam, yetiştirme yapılabilen veya orman hariç doğrudan 
doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle bitki veya hayvan üretimine elverişli olan veya ıslah 

(amelloration) suretiyle üretime elverişli hale getirilen araziye, «tarım arazisi» denir. 
Bu kanunda kullanılan toprak ve arazi deyimlsri. birinci fıkrada tanımı yapılan tarım arazisi 

anıl amini) ifade1 eder. 

Çiftçilikle ilgili tanımlar : 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında : 
a) Arazi üzerinde geçinme amacı ile bitki veya hayvan yetiştirilmesine veya bunların ürün

lerinin elde edilmesine, değerlendirilmesine «çiftçilik», 
b) Çiftçilik işlerini bedenî ve fikrî güçlerini kTsmsn veya tamamen katarak doğrudan doğru

ya yapan ve esas geçim kaynağını bu işlerden sağlayanlara «çiftçi», 
e)) Sahibi olduğu toprağı bizzat inleyenlere- veya işletenlere «toprak sahibi çiftçi», 
d) Sahibi olduğu toprağı kiracıkk veya ortakçılıkla işletenlere «toprak sahibi», 
e) Başkasının toprağım nakdî veya aynî veya hem nakdî hem aynî belli bir bedel karşılığın

da işleyenlere veya işletenlere «kiracı», 
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fiEÇİCt KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Topi-a-l- ve Tarım Reformu kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi ımetninin 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. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 280) 



(Millet Meclisinin kaibul ettiği metin) 

f) Başkasının toprağımı o itopraMan elde ödilieoek ürünün (belli bir payı ikarşıHığımda i^yenliie-
re «ortakçı», 

g) Çiftçilik işlerinde nakdî veya aynî veya hem nakdî hem aynî ücret karşılığında çalışanlara 
«tarım işçisi», 

Denir. 

Aile ve aile başkanı : 

MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmasında karı - koca ve varsa reşit olmayan füru ile reşit olup 
da evli olmayan ve ailesi başkanı ile birlikte oturan fürua «aile» denir. 

Reşit olup da yalnız yaşayan ve evli olmayan kişiler ile vesayet altında bulunan kişiler de aile 
sayılır. 

Çiftçilik işlerini sürekli ve doğrudan doğruya yapan aileye «çiftçi ailesi;» aileden kocaya, yok
sa karıya «aile başkanı» denir. 

Toprağın verimli olarak isletilmesi : 

MADDE 6. >— Toprağın verimli olarak işletilmesinden maksat : 
a) Toprağın özel (niteliklerine ve bulunduğu yerin ekonomik ve doğal imkân ve {koşullarına 

uygun biçimde işlenmesi veya işletilmesi, 
b) Su ve toprak kaynaklarının korunması, toprak verimliliğinin artırılması bakımından zo

runlu ve olağan tedbirlerin alınması, 
Suretiyle çiftçilik yapılmasıdır. 
Bu ieisasîiara uymayanlarla bu kfanunida gösterilen istisnalar saklı kalmak üzere tojrağını doğru

dan doğruya işletmeyerek kiraya veya ortağa verenler, toprağını işlemiyor veya işletmiyor sayılır. 
Bu maddeye ilişkin hususlar yönetmelikte belirtilir. 

Tarımsal isletmeler : 

MADDE 7. — Bu kanuna göre tarımsal işletme; çiftçilik yapılması için gerekli toprak, bina, te
sis, alet, makine, bitkisel ve hayvansal üretim araçlarından bir veya birkaçı ile işgücünün birlikte 
kullanıldığı üretim birimidir. 

Küçük işletme : Bu kanuna ekli 3 ve 4 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tablo-
loya göre bulunan arazi miktarlarına kadar araziye sahip olan işletmedir. Sahibi oldukları küçük 
işletmeleri doğrudan doğruya işletmek suretiyle geçimini sağlayanlara «küçük çiftçi» denir. 

Aile işletmesi : Bu kanuna ekli 3 ve 4 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tablo
ya göre bulunan arazi miktarları kadar araziye sahip olan işletmelerdir. 

Orta işletme : Aile işletmesinden büyük ve bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tablolarda gösteri
len veya 5 numaralı tabloya göre bulunan arazi miktarları kadar araziye sahip olan işletmelerdir. 

Örnek işletme : Belli üretim hedeflerine ulaşmak için bulunduğu bölgenin ekonomik ve ekolo
jik şartlarına göre modern tarım usullerini uygulayan, tarımsal bir işletme plânı ile çalışan, iş
letme muhasebe kayıtlarını tutan, toprak ve tarım reformunun uygulandığı bölgede son üç yılda 
birim alandan bölge ortalamasının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek belli katı kadar fazla ta
rımsal üretim elde eden, işletme tipine ve büyüklüğüne göre gerekli tarımsal alet ve vasıtalara 
sahip olan işletmelerdir. Bir tarım işletmesinin örnek tarım işletmesi sayılabilmesi için son üç yıl
da birim alandan bölge ortalamasının üzerinde elde etmesi gereken üretim fazlası yüzde ondan az 
olmamak üzere, her bölgenin ekonomik ve sosyal şartları gözönünde tutularak Toprak ve Tarım 
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(Geçici Komisyonun -kaıbııl ettiği metin) 

MADDE 5. <— Millet Meclisi ımetninin 6 nci maddesi aynen kabul ©dilmıilştir. 

MADDE 6. — Millet IMedM ımetninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi ımetninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Mill'Cit Meclislinin kabul ettiği metin) 

Reformu Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurula tarafından 
tespit edilir. 

Sulu ve kuru arazi için ayrı olarak birim alandan alman verimin bölg'e ortalamasının tespiti 
vs bir tarım işletmesinin örnek tarım işletmesi sayılabilmesi için gerekli nitelik ve şartlar Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Tarım Bakanlığı ile müştereken hazırlayacağı bir yönetmelik
le tespit edilir, 

Bu yönetmelik Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından uygulanır. 

Sulu arazi ve kuru arazi : 

MADDE 8. — Bitki yetişme devresinde lüzumlu olan fakat doğal yağışlarla karşılanamayan 
su açığının, yerüstü veya yeraltı BU kaynaklarından temin edilen sulama suyu ile karşılanması 
imkânı bulunan ve nitelikleri de sulamaya elverişli olan arazi veya arazi kısmına «sulu arazi» 
denir. Alınacak tedbirlerle sulanması mümkün olan arazi de sulu arazi sayılır. 

Yukarda belirtilen anlamda sulanmayan ve alınacak tedbirlerle de sulanması mümkün ol
mayan arazi «kuru arazi» sayılır. 

Toprak ve tarım reformunun uygulandığı bölgelerde su ve toprak nitelikleri bakımından su
lanması mümkün olan arazi, sahibinin kendi imkânları ile sulanan arazi haline getirilmiş ise bu
ralarda kuru arazi ile ilgili hükümler uygulanır. 

Üçüncü fıkra hükmü Devlet sulama şebekeleri alanlarında uygulanmaz. 
Arazinin, sulu arazi veya kuru arazi olduğu, toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak 

ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Köy İşleri 
Bakanlığınca saptanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Tarımsal yerleşim : 

MADDE 9. — Tarımsal yerleşimden maksat; göçmen, göçebe ve naklen yerleştirilenlerle bu kanun 
kapsamı içinde topraklandırılan çiftçilerden gerekli görülenleri, konut ve tarımsal isletmenin gerekli 
kıldığı yapı ve tesisleri sağlamak suretiyle, reform amaçlarına en uygun şekilde yerleştirmektir. 

Yüzölçümü : 

MADDE 10. — Bu kanunun uygulanmasında yüzölçümü olarak kullanılan dünüm i 000 met-
rskarslik alandır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

TOPRAK YE TARIM REFORMUNA GİRİŞ 

Toprak ve tarım reformu bölgesinin belirtilmesi : 

MADDE 11. — Toprak ve tarım reformunun uygulanacağı köyler, ilçeler veya iller Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarhğının önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile toprak ve tarım re
formu bölgesi olarak belirtilir ve bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. 

Toprak ve tarım reformunun uygulanması : 

MADDE 12. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak 'belirtilen ve tapulaması bulunmayan 
köylerle ilçe veya il belediye sınırları içindeki tarım arazilerinin, öncelikle uygulamaya geçilecek 
aj: ılardan başlamak üzere, tapulaması ile gerekli nitelik ve ölçekteki haritaları yapılır; haritala-
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(Cicviei Komisyonun ka'bul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 3 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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 Imetninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi imefcninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ma. üzerine arazi kullanma şekilleri ve toprak endeksleri işlenir. Maliye Bakanlığından gerekli 
vergi kayıtları ve beyannameleri istenir. 

Bunlardan ve diğer verilerden yararlanılarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
geçecek toprakların tespiti; kamulaştırma, toprak dağıtımı, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve 
tahsisi, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kurulması ve gerektiği takdirde toplulaştır
ma ve tarımsal yerleşim işleriyle bu kanunda öngörülen diğer işler birbirini tamamlayacak şekil
de hazırlanacak program ve plânlara göre birlikte yürütülür. 

Toprak ve tarım reformu 'bölgeleriyle ilgili etüt, proje ve yatırımlar, kalkınma plânı ve yıl
lık icra plân ve programlarında özel bir bölüm olarak belirtilir. 

Duyuru : 

MADDE 13. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen köy, ilçe veya illerde top
rak ve tarım reformu uygulamasına başlandığı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca uy
gun ve alışılmış araçlarla ve varsa o bölgede çıkan gazetelerden birisi ile duyurulur. 

Bu duyuru Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca ücretsiz yayınlanır. 

Bildirim verilmesi : 

MADDE 14. — Tarım arazilerinin mâlikleri veya mâlik sıfatıyle zilyetleri, bir bölgenin toprak 
ve tarım reformu bölgesi olarak ilân edilmesinden itibaren üç ay içinde, mâlik veya zilyet oldukları 
araziler hakkında, çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek yetkili mercilere bildirim vermekle yüküm
lüdürler. 

Bu bildirimde; mâlik veya zilyedin ad ve soyadı, yaşı, medenî hali ile arazinin gerçek büyük
lüğü, isletme ve kullanılış şekli ve mülkiyet veya zilyedlik hakkı üzerinde bir ihtilâf bulunup bu
lunmadığı bildirilir. 

Bildirimler tapulu taşınmaz mallarda mâlik, tapusuz taşınmaz mallarda ziiyed tarafından, vilâyet 
veya vesayet altındaki kişiler için veli, vasi veya kayyım tarafından, ihtilaflı arazide hak iddiasın
da bulunanlar tarafından, müşterek veya iştirak halinde mülkiyette temsilci veya hissedarların 
tamamı yahut herhangi birisi tarafından, tüzel kişilere ait arazilerde tüzel kişiyi temsile yetkili 
olan kişi tarafından düzenlenerek imsa edilir. 

Bildirimlerin şekil ve muhtevasına ilişkin ayrıntılar ile bildirim verilmesi ve incelenmesi işlem
lerinin nasıl yürütüleceği çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. Yönetmelik, bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir ay içinde çıkarılır. 

Bildirimler hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir. 

Bildirimlerin incelenmesi : 

MADDE 15. — Bildirimler, ilgili dairelerden sağlanacak kayıtlara ve diğer belgelere göre 
topraik ve tarım reformu bölgelerinde toprak ve tarım reformu Bölge Başkanlığınca, topraik 
ve tarım reformu bölgeleri dışında Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca yetkili kılınacak 
mercilerce yerinde incelenir. 

Bildirimlerin biçim ve kapsamına ilişkin ayrıntılar ile bildirim verme işlemlerinin nasıl yürütü
leceği ve incelemenin nasıl yapılacağı yönetmelikte gösterilir. 

Çiftçi kütükleri : 

MADDE 16. — Topraik ve tarım reformu bölgelerinde çiftçiler kendilerini «Çiftçi kütükle
ri» ne yazdırmakla yükümlüdürler. Kütüklere (kendilerini Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığınca belirtilen süre içinde yazdırmayanlar, istenen belgeleri doğru bir şekilde vermeyenler 
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(Geçici Ivomisyonım kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Mecilisi Metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. i— Millet Meclisi (metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Medlisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kaibıü ettiği mie'tin) 

ve Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca tanınan ek süre içinde yanlışlıkları düzeltme-
yenlerle eksiklikleri tamamlamayanlar bu kanunla çiftçilere tanınan yardımlardan yararlanamazlar. 

Çiftçiliği terk edenler kütükteki kayıtlarını belirtilen süre içinde sildirmek zorundadırlar. 
Çiftçi kütüklerini hangi kuruluşun tutacağı ve bu kütüklerin biçim ve kapsamına ilişkin ay

rıntılar yönetmelikte gösterilir. 

Köy sınırlan : 

MADDE (17. .— Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen yerlerde sınır kâğıdı ol
mayan veya aralarında uyuşmazlık bulunan köylerin sınırları Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığınca, duyuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bitişik köylerin muhtar ve İhtiyar 
kurulu üyeleri ve varsa belediye başkanları dinlenerek kayıt ve belgelere göre tespit edilir, 
Töspiit kararına karşı, ilgili köy muhtarları veya belediye başkanları, kararın tebliğinden 
itibaren onbeş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilirler, itiraz, Toprak ve Tarım Reformu 
Uyuşmazlık Komisyonu kararı aranmaksızın, otuz gün içinde mahkemece karara bağlanır. Mah
kemenin verdiği bu kararlar aleyhine üst yargı mercilerine başvurulamaz ve bu sınırlar, yeniden 
köy kurulması, köylerin birleştirilmesi ve tabiî âfetlerin gerektirdiği sınır değişiklikleri hariç, ke
sinleştikleri tarihten itibaren on yıl süreyle değiştirilemez. Onuncu yıldan sonra, bu sınırlarda de-
ğişiklk yapılması gerektiği takdirde, yapılacak değişiklikler Köy Kanunu ile il idaresi Kanunu 
hükümlerine tabiidir. 

Bu konuda idarî ımakam veya idarî yargı mercilerinde bulunan ve henüz kesinleşmemiş olan 
uyuşmazlıklara ait dosyalar, birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılmak üzere, duyuru tarihinden 
itibaren en geç onbeş gün içinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığına re'sen devredi
lir. 

Temliki tasarrufların durdurulması : 

MADDE 18. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Kurulu 
kararının yayımlanma tarihinden itibaren o bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet dağılımı 
açısından sona ermesine kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden tapuda 
kayıtlı olanlar devir ve temlik edilemez ve tapuda kayıtlı olmayanların silyedliği devredilemez, An
cak, bu süre üç yılı aşamaz. 

Bu gibi arazi yukarıda belirtilen süre içinde, ancak T. C. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî Dona
tım Kurumuna ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edilebilir. 

ipotek edilen bu taşınmaz malların satışı gerektiği takdirde, bedeli, alacaklı banka, kurum ve ko
operatife ödenmek suretiyle, taşınmaz mal Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer, 

Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen Devlet sulama şebekesi alanlarında, temliki 
tasarruflar, sulama şebekesi kısımları tamamlanıp sulamaya geçiiineeye kadar durur. Ancak, bu 
süre beş yılı geçemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek arazi : 

MADDE 19. — Aşağıda belirtilen arazi, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer: 
a) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılacak arazi. 
b) Devlete aidolup kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmemiş olan arazi. 
c) Kazandırıcı zamanaşımı hükümleri saklı kalmak kaydıyle 766 sayılı Tapulama Kanununun 

38 nci maddesi gereğince Hazine adına tespit ve tescil edilecek arazi. 
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(Geçici Komisyonun 'kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Miflleb Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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;(Millet Meclîsinin kabul ettiği mıötin) 

d) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta iken sonradan tahsisi kaldırılan Devlete ait arazi. 
e) Mahallî idarelerin yararlanmasına bırakılmış veya bu idarelere tahsis edilmiş olan mera, 

yaylak ve kışlaklar. 
f) Hazinece, özel kanunlarla, bedelsiz olarak belediyelere devredilen araziden imar plânlarına 

göre ihtiyaçtan fazla olduğu, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ilgili bakanlıkların görüşü 
alınarak tespit edilecek arazi parçalan. 

g) Kesinleşen orman tahdit harita ve tutanakların dışında bırakılan yabanî meyvelik, fundalık, 
mâliklik ve benzeri arazi ile özel kanununa göre orman tanımına girmeyen arazi. 

h) Göllerin ve bataklıkların kuruması veya kurutulması, nehirlerin mecra ve seviye değiştir
mesi, göl ve deniz kıyılarının dolması veya doldurulması ile meydana gelen ve gelecek olan arazi. 

i) iskân kanunlarına göre başka yere karşılıksız yerleştirilenlerin terk ettikleri arazinin ta
mamı. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmime göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının emrine geçecek arazide, 28 Aralık 1960 tarih ve 189 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ancak, 
bu kanun hükümlerine göre satılması istenilen arazinin tarım arazisi olarak kullanılmak istenilip is-
tenilmediği Maliye Bakanlığı tarafından Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından sorularak 
tarım arazisi olarak kullanılmak istenilenler söz konusu müsteşarlık emrine tahsis edilir. Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca topraksız çiftçiye dağıtılacak olan toprakların, Millî Savunma 
Bakanlığından devralınan yerlere ait taksitleri veya topluca alınacak bedelleri, tahsilat yapıldık
ça, 189 sayılı Kanun hükümlerine göre Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden 
açılacak özel tertibine gelir kaydolunur. 

Yukarıda (g) bendi uyarınca Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek araziden 
emek ve masraf ihtiyar edilerek ıslah ve ihya edilen yerler üzerinde kazanılmış olan haklar ile (h) 
bendinde belirtilen arazi üzerinde kanunları uyarınca kazanılmış olan haklar saklıdır. 

Toprak ve Tartın Reformu Müsteşarlığı emrine geçiş : 

MADDE 20. — 19 ncu maddenin (a) bendindeki arazi, T>u kamuna ıgöne kamulaştırma dJe; (b), 
(e) ve (g) ıbendlerindeki arazi, bu kanunun yürürlüğe girmesi ile; (f) bendindeki lariazi, tespit 
edilmesi ile; (h) bendindeki arazi, meydana gelmesi ile; (c) ve (i) bentlerindeki ajraızli, Haizine 
adına tescil ile; (d) bendindeki arazi, kamu hizmetlerine yapılan tahsislin kaldırılması ile Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer. 

Arazi üzerinde tasarruf ve tahsis -yetkisi : 

MADDE 21. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı iemrine geçen arazi, topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerine dağıtılabileceği gibi tou kanundaki lamaıçlafrın ve 
1306 sayılı Kanuna göre yapılacak iskân projelerinin gerçekleşmesini sağlamak için de tahsis edi
lebilir, 

19 ncu maddenin (a) bendi dışındaki Topralk ve Tarım Reformu Müsteşarlığı iemrine geçen 
araziden, toprak ve tarım reformu amaçları için kullanılması gerekli olmayanlar, ilgili (kurulu
şun müracaatı ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının izni ile kamu hizmetlerinde veya özel 
kanunlaırla kendilerime veriilen görev ve yetkiler içinde kullanılmak üzere Devlet kuruluşlarına 
tahsis edilebilir. 

Devlete ait kuruluşlardan yararlanma ve yeni kuruluşlar meydana getirme : 

MADDE 22. — Toprak ve tarım reformu ile ilgili olarak (çiftçilerin eğitilmesi, tohumluk, da
mızlık ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması amaçları ile Devlete ait mevcut (kuruluşlardan 
yararlandır, 
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(Geçici.Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmıiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 noi maddesi aynen kabul edilmdiştdr. 

MADDE 22. — MElet Meclsd ımetünıin 22 ncd maddesi aynen kabul ©dühniişttir. 
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(Millet Meclisinin kaibııl ettiği ınc-tin) 

G-erekl hailende, Toprak ve Tanın Reformu Müsteşarlığı enirine g;eçcn araziden uygun görü
lenler, ürerinde nbiritnoi fıkrada 'öngörülen amaçlarla üretim ve eğitini müesseseleri kurulmak üze
re ilgili kuruluşlara tahsis (edilebilir. 

Satım ve kiralama : 

MADDE 23. — Topalak ve 'Tarım Reformu Müsteşarlığı, bu kanım hükümlerine göre emrine 
geçen araziyi gerçek ve jtüzel kişilere bu kanunda öngörülen amaçlar dışında kullanılmak üzere 
satamaz ve kiıraılayamiaz. 

Ancak : 
a) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bu kanun uyarınca emrine geçen arasiyi millî sa

vunana iiıhtıiyacınım karşılanması, ülkenin ekonomik, sosyal, teknik gelişmesi ve buna bağlı yeni 
iskân lalamHarmın isağlanjmiası; kıyıların korunması ve turizm amaçları için Bakanlar Kurulu kara
rı İle Hazinenin tasarrufuna bırakabilir. Bu takdirde, kamulaştırma karşılığı ödeaımesi gereken 
hallerde, bedel doğrudan doğruya bu amaçlarla yapılan kamulaştırmalarda uygulanan kanunî hü
kümlere göre ödenir. 

b) Köy içinde bulunup konut kurmaya elverişli arsa durumunda bulunan, yerler, köy ühtiyar 
kurulunun konut yerine ihtiyaç 'göstermesi üzerine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca o 
köye yerleşmiş olan gerçek kişilere pazarlık yolu ile satılabilir. 

c) Kamulaştırılan arazi dağıtılınoaya kadar, Devletçe ihya, veya ıslah suretiyle tarıma elve
rişli hale getirilen arazi Pile bu kanun hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
emrine geçen diğer arazi ve bu maddenin (a) bendi hükmü gereğince Hazinenin .tasarrufuma "bıra
kılan iarazi, tarımsal işleme ve çalışmalar tahsis durumuna engel teşkil etmediği hallerde, top
raksız çiftçilere veya birlikte işletecek topraksız çiftçi gruplarına 'Toprak ve Tarmı Reformu Müs
teşarlığınca kiraya verilebilir. Arazinin kiraya verilmesi, kiracıya dağıtımdan öncelikle yararlanma 
hakkını vermez. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak tahsis ve satım işlemleri esasları ile kiraya verilecek 'ara
zi ımiktan, kira bedeli ve kira süresi Toprak ve Tamı Reformu Müsteşarlığınca saptanır. 

Kazandırıcı zamanaşımı, ile aynî hak kazarıma yasayı : 

MADDE 24. — Bu kanun hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
geçen arazi üzerimde kazandırıcı zamanaşımı i ilemez ve bu yolla mülkiyet ve öteki aynî haklar 
kazanılamaz. 

Arazinin Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı enirine geçmesinden önce kazandırıcı zaman
aşımı şartlarını tamamlamış olanların haklan saklıdır. 

Toprak değiştirilmesi : 

MADDE 25. — Teknik, ekonomik ve hukukî nedenler ve zorunluluklarla Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca lüzum görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişilere ait arazi, sahiplerinin 
muvafakati ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen aynı değer ve nitelikteki 
arazi ile değiştirilir. 

Değiştirme işlemi aşağıda yazılı şekilde yap:lir: 
a) Değer ve nitelikte fark bulunmazsa eşit ölçüde toprak değiştirilir. 
b) Değer ve nitelikte fark bulunursa bu fark değiştirilen leprsğm •V;".l".ir.^'î değişiklik 

yapılmak suretiyle kapatılır. Değerlerin eşitliği, değiş•.•irmerin yapıldığı 3":lda1:i değerler kar
şılaştırılarak sağlanır, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 23. — Millet iMedlisi metninin 23 ıncü maddesi aynen kabul edilmrilştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edümdlşttir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmıilşttir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 280) 



— 18 — 

(Millet Meclîsinin kabul ettiği mıe'tin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamula§tırüacak topraklar : 
MADDE 26. — 19 ncu maddenin kamulaştırmaya tabi olmaksızın Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığının emrine geçecek araziye ilişkin hü& dmleri saklı kalmak üzere, aşağıda sayılan ger
çek ve tüzel kişilere ait tarım toprakları, varsa üzerindeki tarımsal işletme ile ilgili yapı veya te
sislerle birlikte kamulaştırılır : 

a) Mülhak ve mazbut vakıflara ait olup, Vakıflar Genel Müdürlüğünün zeytinyağı fabrikala
rına hammadde temin eden zeytinlikler ile Devlet Üretme Çiftlikleri hariç olmak üzere kurum
lara, ticaret şirketlerine, derneklere, kooperatiflere ve bunların birliklerine, 442 sayılı Köy Kanu-
nununun 87 nci maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kişilere ait arazinin tamamı ile kamu tüzel ki
şilerine, kamu iktisadî teşebbüslerine, resmî kurumlara, kamu tüzel kişilerinin, resmî kurumların 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin katıldıkları kurum veya şirketlere ait arazinin kamu hizmetlerin
de kullanılmayan kısımları. 

b) Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, reformun ilân edildiği tarihte 6 ncı maddede belirti
len esaslara göre verimli olarak işletilmeyen veya 128 noi maddede sayılan istisnaî haller saklı kal
mak üzere doğrudan doğruya işletilmeyerek kiraya veya ortakçılığa verilen toprakların tamamı. 

c) Ailelerle aile sayılan kişilerin doğrudan doğruya ve verimli olarak işledikleri veya işlettik
leri veya 128 nci maddenin (a), (b), (c), (d), (e), ve (h) bentlerinde sayılan istis
naî haller sebebiyle kiraya veya ortağa verdikleri Türkiye'deki topraklan toplamının 28 nci mad
dede belirtilen esaslara göre ve bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 nu
maralı tabloya göre bulunan miktarları geçen kısmı ile 128 nci maddenin (f) ve (g) bentlerinde 
sayılan istisnaî haller için bu bentlerde belirtilen miktarları geçen kısım. 

d) Devletçe borçlandırılmak suretiyle başka yerlere yerleştirilen kimselerin, eski yerlerinde 
iskân kanunlarına göre bıraktıkları toprakların tamamı. 

e) il, belediye ve köy tüzel kişilerinin mülkiyetindeki kamu hizmetlerinde kullanılmayan arazi
nin tamamı. 

f) il belediye ve köy tüzel kişilerinin mülkiyetindeki mera, yaylak ve kışlakların bu kanun hü
kümlerine göre saptanan ihtiyaçtan fazla olan kısımları. 

Kamu tüzel kişilerine, kamu iktisadî teşebbüslerince, resmî kurumlara, mazbut ve mülhak va
kıflara ve tarımla iştigal eden kooperatiflere ve bunların birliklerine ait toprakların tamamı veya 
bir kısmı, kullanılmakta oldukları amaç gözönüne alınarak, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kamulaştırma dışında bırakılabilir. 

Kamulaştırılan arazinin bir kısmının üzerinde kahvehane, han, dükkân, değirmen, imalâthane 
ve fabrika gibi tarımsal işletme ile ilgili olmayan yapı veya tesisler mevcut ise bunların üzerinde 
bulunduğu arazi parçası kamulaştırma dışında bırakılır. Bu maddenin (d) bendi bu fıkra hükmü
ne tabi değildir. 

Köy yerlerinin kamulaştırılması : 

MADDE 27. — Bu kamunun yürürlüğe girmesinden önce sahipli arazi üzerimde Köy Kanunu 
hükümlerine göre köy ve köye bağlı yerleşim yerleri olarak topluluk vücuıda getiren ailelerin et
lerinde bulundurdukları ev, ahır, samanlık ve avlu gibi tarımsal işletme ile ilgili yapı veya tesis
ler, bu kanunun 28 nci nıiaddesilnde gösterilen sınırlara bakılmaksızın, yapı veya tesisler arsa sa
hibi tarafından kurulirnuşsa aırsa ile birilikte, elerinde bulunduranlar tarafından kurulmuşsa sa
dece kapladıkları arsa, bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılıp ellerinde bulunduranlar adına 
borçlanıdınil'arak tescil edilir. 
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(Oeçici Eomdısyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 26. — (Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bırakılacak toprak miktarı : 

MADDE 28. — Aile başkanlarına ve aile sayılan kişilere arazileri sulu ise tablo 1 de belirtilen 
miktarda, arazileri kuru ise tablo 2 de belirtilen miktarda arazi bırakılır. 

Bu kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şartları haiz olduğu Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca kabul edilen örnek işletme sahiplerine, arazilerinin sulu veya kuru olmasına göre, top
rak endeksine bakılmaksızın 1 ve 2 numaralı tablolarda gösterilen miktarlann bir katı daha fazla 
arazi bırakılır. 

Hayvancılık ve mandıracılık hariç olmak üzere, aynı zamanda çiftçilikten başka bir meslekle 
de iştigal eden ailelere ve aile sayılan kişilere sulu arazide tablo 1 de belirtilen miktarda, kuru 
arazide tablo 2 de belirtilen miktarda arazi bırakılır ve bu aileler ve aile sayılan kişiler, bu madde
nin ikinci fıkrası hükmünden yararlanamazlar. 

Bırakılacak arazinin bir kısmı sulu, bir kısmı kuru ise o yerin tablo 2 de belirtilen kuru arazi 
miktarının, tablo 1 de belirtilen sulu arazi miktarına oram esas alınarak, sulu arazi miktarı kuru 
arazi miktarına dönüştürülerek işlem yapılır. 

Tablo 1 ve 2 de belirtilen rakamlar ait oldukları ilçelerin sınırları içindeki her yere uygulanır. 

Tablo 1 ve 2 de bulunmayan ilçelerin hangi kategoriye gireceği yönetmelikte belirtilecek esasla
ra göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilir. 

Kamulaştırılacak arazi miktarı 54 ncü maddede belirtilen esaslara göre bir çiftçi ailesinin top-
raMandınlmasına yetmeyecek miktarda ise-ve bitişiğinde kamulaştırılacak veya dağıtılabilecek baş
kaca arazi yoksa, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kamulaştırılmayarak sahibine bırakı
labilir. 

Tablo 1 ve 2 de belirtilen arazi miktarları toprak endeksi elli olan araziler içindir. 
Toprak endeksi elliden farklı arazilerde bırakılacak toprak miktarı tablo 5'teki katsayıları ile 

elli lemdekıslinıe göre bırâJlnilaoak miktarların çarpıl ~nasıyle bulunur. 
Toprak endeksi, arazilerin profil karakteri, toprak bünyesi, meyli, tuzluluk, alkaliliik, asittik, 

erozyon, mikroröliyef gibi faktörler nazarı itibara alınarak Toprak - Su Genel Müdürlüğü tarafın
dan tespit olunur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 

Sahibine ait toprak miktarının hesaplanması : 

MADDE 29. — Ailelerle aile sayılan kişilere ait arazi miktarının tespitinde tapulu ve 
tapusuz toprakların tamamı hesaba dahil edilir. Toprak ve Tarım Reformu örgütünce tarıma 
elverişli olmadığı tespit edilen arazi hesaba dah il olunmaz. 

Bir aileye ait toprak miktarı, aile üyelerinin nerede olursa olsun tasarruflarında bulu
nan topraklar toplanarak tespit edilir. 

İştirak halinde mülkiyette ortakların, müşterek mülkiyette her paydaşın payına düşen 
toprak miktarı ayrı hesaJbedilir ve ortak veya paydaşın toprak miktarına eklenir. Aile üyelerinin 
paylarına düşen toprakların toplamı, aileye a it toprak miktarına eklenir. 

Müşterek mülkiyette payın kamulaştırılması v e toprağın bölüştürülmesi : 

MADDE 30. — Birden çok kimsenin müştereken malik bulundukları toprağın tamamı
nın kamulaştırılması gerekmeyen hallerde, ilgili paydaşın payının tamamı veya bir kısmı ka-
mulaştınlır. 

Hazinenin yukardaki fıkra uyarınca kamulaştırdığı veya başka nedenlerle paya sahip 
bulunduğu toprakta, Hazine payına düşen yer, ilgili paydaşlar tarafından Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlığının bu konudaki yazılı isteminden itibaren iki ay içinde aynen bö-
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(G-eçiei Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 28. — Millet MJeetMsi araefoiıırâı 28 inci maddesi ayman katad ediMştıir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ucu maddesi aynen kaibnl edalmtiişttia*. 

MADDE 30. — MUM Meclisi anetninin 30 ncu maddesi aynen kabul edümâştir. 
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(Millet Meclîsinin kabul ettiği metin) 

lüştürülerek ayrılır. Paydaşların bulunamaması veya uyuşamaması halinde aynen bölüştürmeyi 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı yapar. Her paydaş bölüşme haritasının kendisine 
bildirildiği günden başlamak üzere otuz gün içinde, görevli mahkemeye başvurarak bölüş
türmeye karşı dava açabilir. Mahkeme, Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonunun 
kararını aramadan dava tarihlinden başlayarak üç ay içinde konu hakkında karar vermekle 
yükümlüdür. Mahkeme, bölüştürme üe ilgili itirazı haklı bulursa aynen bölüştürmeyi kendisi 
yapar. 

İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi : 

MADDE 31. — Toprak ve tarım reformu bölgesinde uygulamaya geçileceğinin duyurul
masından itibaren 'bir ay içinde mirasçılar, tapuda adlarına intikal işlemini yaptırmak zorun
dadırlar. Elde olmayan nedenlere dayanan gecikmelerde bu süreyi bir ay uzatmaya Toprak 
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı yetkilidir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı mirasçıların ve hisse miktarlarının tayinini ve iştirak halin
deki mülkiyetin, paylarının [belli edilmesi suretiyle, müşterek mülkiyete çevrilmesini görevli 
mahkemeden isteyebilirler. 

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

fljgiMleırlin süresi içimde yaptırmadıkları bu işlemler, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığının, görevli mahkemeden alacağı veraset belgesine ve iştirak halirideiki mülkiyetin 
müşterek mülkiyete çevrilmesi kararma veya ölüm tarihine göre köy veyahut mahalle ihtiyar 
kurulundan alınacak belgeye dayanan istemi ile tapu daireleri tarafından yapılır. Tapula
ma bölgesinde, kütükler tapuya devredilincey e kadar tapu dairelerine düşen görev, tapulama 
müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

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

ilgililer ikili mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini, tanınan süre içinde gerçekleştireme
dikleri takdirde maliklerden biri veya Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı, ikili 
mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini genel hükümlere göre görevli mahkemeden talebe-
debilir. Görevli mahkeme mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini üç ay içinde karara bağlar. 

Kamulaştırmada toprak seçimi : 

MADDE 32. — Sahibine bırakılacak toprakla r mümkün olduğu kadar toplu bir halde ve işlet
meyle ilgili yapı ve tesislerden yararlanmaya en elverişli bir biçimde, toprak sahibi aile üyele
rinin haklan da gözetilerek aile başkanı taraf in dan seçilir. 

iSeçim hakkı, kamulaştırılacak toprakların düzenli bir biçimde dağıtılmasını ve verimli bir 
şekilde işletilmesini engelleyecek tarzda kullanılamaz. 

Aile başkanı veya toprak sahibi bulunamaz veya seçim hakkını yukardaki fıkralar uya
rınca Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan lığının isteminden itibaren onbeş gün içinde 
kullanmazsa seçim, ıbu madde esaslarına gör© Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca 
yapılır. 

Toprak sahibinin başvurması üzerine kamulaştırma : 

MADDE 33. — Kamulaştırılan topraktaki yapı veya tesislerden kahvehane, han, dükkân, 
değirmen, imalâthane Ve fabrika gibi tarımsal isletme ile ilgili olmayan taşınmaz mallar ha-
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(G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 31. — OVIillet Meclisi mteninin 31 nci maddesi aynen kabul edümiigt&r. 

MADDE 32. — Millet Meclisi (metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Mecüöd metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kaibııl ettiği metin) 

riç, kamulaştırmaya konu olmayan diğer yerler tek başına yararlanılamayacak duruma gi
riyor veya kamulaştırma nedeniyle bu taşınmaz mallardan yararlanmak önemli ölçüde aza
lıyor ise toprak sahi/binin kamulaştırma kara rımn bildiriminden başlayarak bir ay içinde ya
zılı başvurması üzerine, bu yerlerin de bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılması zorunlu
dur. 

Uyuşmazlık bu kanundaki esaslara göre gö revli mahkemece çözülür. 
Toprak sahibinin isteği halinde miktarı ne olursa olsun toprağın tamamını veya bir kıs

mını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, gerekli gördüğü hallerde, bu kanun hükümlerine 
göre kamulaştırmaya yetkilidir. 

Kamu yararı kararı : 

MADDE 34. — 3Bu kanunun 13 ncü madde sime göre toprak ve tanan reformu bölgesinin 
belirtilip yayınlanması, bu kanun gereğince yapılacak kamulaştırmalar için «'kamu yararı 
kararı» sayılır. Ayrıca kamu yararı karan alınması ve onjaylaınması gerekmez. 

Kamulaştırmada Karşılık Takdir Komisyonu : 

MADDE 35. — Kamulaştırmada arazi ile üzerindeki her türlü yapı veya tesislerin karşılığı; 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca Toprak ve Tarım Reformu örgütünden, birisi baş
kan ve biri ziraat yüksek mühendisi olmak üzere görevlendirilecek iki kişi, ilçe ziraat yüksek 
mühendisi veya ziraat teknisyeni, mahallî ziraat odasının seçeceği bir kişi ile köyde ihti
yar kurulunun, beldede belediye encümeninin ara^i sahipleri arasından seçeceği bir temsilciden oluş
mak üzere, beş kişilik bir komisyon tarafındansaptanır. 

Köy ihtiyar kurulu veya belediye encümeni temsilcisinin seçilmemesi halinde, Karşılık 
Takdir Komisyonunun bu üyesi mahallin en büyük idare âmiri tarafından ilçe ziraat odası 
örgütünden re'sen seçilir. 

Bir toprak ve tarım reformu bölgesinde, iş durumuna göre birden fazla Karşılık Takdir Ko
misyonu kurulabilir. 

Komisyon başkan ve üyelerinden birinin her ne sebeple olursa olsun, görevi başında bulun
maması halinde, yeri on gün içinde, geçici veya daimî olarak aynı nitelikte bir kimse ile dol
durulur. 

Kamulaştırma karşılığının saptanması : 

MADDE 36. — Kamulaştırma karşılığı, kamulaştırma tarihindeki alım satım bedelidir. Alım sa
tım (rayiç) bedelinin tespitinde; arazinin iklim bölgesi, kullanma şekli, sulama olanakları, ıslah 
durumu ve toprak endeksi gibi teknik faktörler ve ulaştırma, pazarlama ve tarımsal gelir gibi 
ekonomik etkenler gözönünde tutulur. 

Toprak üzerindeki yapı veya tesislerin kamulaştırma karşılığı, kamulaştırıldığı yıl içindeki 
inşaat fiyatlarına göre bulunacak maliyetinden yıpranma payı düşülerek hesaplanır. 

Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu böl
gesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık 
Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değe rden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere 
indirilir. 

Devlet eliyle yapılan sulama şebekesi ve benzeri yatırımlar sebebiyle meydana gelen de
ğer artışları, arazinin kamulaştırma karşılığından düşülür. Ancak, sulama şebekesi ve benzeri 
yatırımlar yapıldıktan sonra arazi satılmışsa bu takdirde araziyi sonradan satapoalmış olan 
kimsenin ödemiş olduğu bedelden az bir değer kamulaştırma karşılığı olarak tespit edilemez. 
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(Cfeçiei Komisyonun kaimi ettiği metin) 

MADDE 34. — Millet ıMeclisi tmetnânin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmdştdr. 

MADDE 35. — Malldt MeoKsi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Müet Meclisi metninin 36 sıcı maddesi aynen kabul edilmdştar. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği mîetin) 

Karşılık Takdir Komisyonlarının karşılık tespitine, görev ve yetkilerine, çalışmalarına, baş
kan ve üyelere verilecek tazminata ilişkin esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 
düzenlenecek yönetmelikte belli edilir. 

Kamulaştırma karan : 

MADDE 37. — Bu kanuna göre yapılacak kamulaştırmalarda, kamulaştırma kararını Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı verir. 

Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca kamulaştırılması gerekli görülen toprak 
ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin sınırlarını, yüzölçümünü, niteliklerini Ve takdir edi
len karşılıklarını gösteren harita, cetvel, kroki ve tutanaklar kamulaştırma kararı alınmak 
üzere Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığın a gönderilir. 

Kamulaştırma kararının bildirimi : 

MADDE 38. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kamulaştırılmasına karar verilen top
rak ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin sınırlanıu, yüzölçümünü, niteliklerini ve takdir edilen 
karşılıklarını gösteren harita, cetvel, kroki ve tutanakların bir örneği Toprak ve Tarım Reformu 
Bölge Başkanlığınca taşınmaz malın bulunduğu ilin valiliğine, bir örneği de tapu siciline şerh ve
rilmek üzere tapu dairesine gönderilir. 

Kamulaştırma kararının bir örneği valilikçe, kamulaştırılan toprak ile varsa üzerindeki yapı 
veya tesislerin bulunduğu köy veya belediyede, herkesin kolayhMa görebileceği şekilde onbeş gün 
süre dle asılarak yayınlanır ve varsa mahallî gazete ile ilânın yapıldığı duyurulur. Kararın bir ör
neği Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca ilgililerin biidirimlerindeki adreslerine gön
derilir. ilânın yapıldığı bir tutanakla saptanır, ilân, adresi belli olmayan veya bildirimde yazılı 
adreslerde bulunmayan ve adres değişikliğini bildirmeyen ilgililere bildiri yerine geçer. 

Bava : 

MADDE 39. — ilgililer kamulaştırma kararının 38 nci madde uyarınca kendilerine bildirildiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemlerine ve ödenecek karşılığa karşı Toprak ve 
Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonuna başvurmaksızın görevli mahkemede dava açabilirler. 

Karşılığın ödenmesi : 

MADDE 40. — Kamulaştırmada karşılık, kamulaştırma kararı tarihinden başlamak üzere, yıllık 
taksitler halinde ödenir. Kamulaştırma karşılığının yüzde onbeşi peşin olarak ödenir ve bu miktar 
altmışbin liradan az olamaz. Bakiye, bir yıl sonra başlamak ve ondokuz yılda ödenmek üzere ondo-
kuz eşit takside bağlanır. Her taksit otuz bin liradan az olamaz. 

Sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğruya işleten çiftçinin arazisinin tamamının kamulaştı
rılması halinde, kamulaştırma karşılığının peşin ödenecek ilk taksidi ikiyüzellibüı liradan az ola
maz. 

Kamulaştırma karşılığı olarak peşin ödenen miktardan geriye kalan kısım onbeşbin liradan az 
olduğu takdirde bakiye peşin olarak ödenebilir. 

Kamulaştırma karşılığının son taksidi onbeşbin liradan az olduğu takdirde bu meblağ bir ev
velki taksitle birlikte ödenebilir. 

Bu kanuna göre küçük çiftçi sayılanların kamulaştırılan toprağının karşılığının tamamı peşin 
olarak ödenir. 
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(G-eçici Komisyonun "kalbul ettiği metin) 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Müllet Meclisi metnindaı 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Müllet (Meclisi metninin 40 tncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kaıbul ettiği mie*tin) 

Bakanlar Kurulu mazbut ve mülhak vakıflara ait toprakların kamulaştmna bedelinin Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca uygun görülecek sınaî yatırım projelerinin finanse edilmesi amacıyle peşin 
veya uygun göreceği taksitlerle ödenmesini kararlaştırabilir. 

Taşınmaz malları kamulaştırılan gerçek ve tüzel kişilerden 16 Şubat 1973 tarihinden önce bu ta
şınmaz mallan için aldıkları tarım kredileri dolayısıyle T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine borçlan bulunanların taşınmaz mallarının tamamı kamulaştınlmış ise, taşınmaz mal
lann tamamına; taşınmaz malların bir kısmı kamulaştırılmış ise, kamulaştınlan kısma isabet eden 
vâdesi gelmiş ve gelecek olan borçlarına tekabül eden kamulaştırma karşılığı T. C, Ziraat Banka
sı ve Tarım Kredi Kooperatiflerine öncelikle ve peşin olarak ödenir. Kamulaştırma karşılığından 
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacaklarının mahsubedilmesinden sonra ba
kiye, hak sahibine bu kanunun genel hükümlerino göre ödenir. 16.2.1973 tarihinden sonra alınan 
tarım kredilerime ailt borçların kamulaştırma karşılığına tekabül eidıem kısmı, kamulaştırma karşılı-
ğınlda T.O. Ziraat Bankaisı ve Tarımı Kredi KooperaJtiflerimfe öncelMe ve bu (kamumun genel hü
kümlerime göre öidemir. 

Kamulaştırma karşılığının T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacakların
dan az olması halinde banka ve kooperatiflerin bakiye alacaklar üzerindeki bütün hak ve selâhi-
yetleri saklıdır. 

Tarımsal işletmeyle ilgili olmayan kahvehane, han, dükkân, değirmen, imalâthane ve fabrika 
gibi yapı ve tesisler, toprak ve tarım reformunun amaçlan ve uygulanması bakımından gerekli 
görüldüğü takdirde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından bu kanun hükümlerine göre 
kamulaştırılabiMr. Ancak bu yapı ve tesislerin kamulaştırma karşılıklarının tamamı peşin olarak 
ödenir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış milletlerarası andlaşmalarla, bu kanundaki özel durum
lara ilişkin hükümler saklıdır. 

Yabancı uyraklulara ait taşınmaz malların kamulaştınlmasmda karşılığın tespiti ve ödenmesi 
mütekabiliyet esaslarına göre yapılır. 

Arazisinin tamamının veya bir kısmının kamulaştınlması sonucu işletmenin gerektirdiği stan
dardın dışında kalan faydalanılabilir nitelikteki tarımsal alet ve makineler, sahibinin istemi üzeri
ne, bedelleri peşin olarak ödenmek suretiyle Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca kamulaştır
ma tarihinde, bu alet ve makinelerin yenilerinin tespit olunarak bedelinden yıllara göre gerekli 
yıpranma paylan düşülerek bulunacak değer üzerinden satmalmabilir. 

Tarımsal alet ve makinelerin işletme büyüklük ve tiplerine göre nitelik ve standartlarının tes
piti, faydalanabilir nitelikte olup olmadıklarının saptanması, yıpranma paylarının hesaplanması, 
devralma, devretme ve kullanma usul ve esasları yönetmelikte belirtilir. 

Borç Senetleri ve faiz : 

MADDE 41. — 40 ve 42 nci maddelere göre takside bağlanacak miktarlar için hak sahiplerine 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ada vazıh borç senetleri verilir ve borç senetlerine 
Devletçe vadeli mevduata ödenen miktara kadar faiz ödenir. 

Hisse senedi ile ödeme : 

MADDE 42. — Hak sahibine istediği takdirde kamulaştırma karşılığının tamamı için, Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek kamu sınaî teşebbüsleri veya iştiraklerinin ada yazılı hisse senetleri veri
lir. Bu hisse senetlerine, Devletçe ondokuz yıl süreyle yılda yüzde sekiz temettü garantisi tanınır 
ve yüzde sekiz temettü her türlü vergi, harç ve resimden muaftır. Yüzde sekizin üzerinde temet
tü dağıtıldığı takdirde yüzde sekizden fazla temettü hakkında vergi, harç ve resim yönünden ilgili 
kanunî hükümler uygulanır. 
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(Greeiei Komisyonun kâ bul ettiği metin) 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynıen kabul edikiMJgt&r. 

MADDE 42. — Millet Meclsa (metnimin 42 ncd maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayı»! : 280) 



— 30 — 

(Milfet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Hak sahibi kamulaştırma karşılığının yüzde kırkının toprak ve tarım reformu bölgelerinde 
veya kalkınmada öncelikli yörelerde kurulacak sınaî teşebbüslerden Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek olanların hisse senedi ile ödenmesini istediği takdirde, kamulaştırma karşılığının geri ka
lan kısmı, bir yıl sonra başlamak ve oniki yılda ödenmek üzere onüki eşit takside bağlanır ve taksit 
otuzbin liradan az olamaz. 

Borç ve hisse senetleri ile ilgili hükümler : 

MADDE 43. — Borç ve hisse senetlerinin çıkarilmesi, borçların asılları ile faizlerimin ve hisse 
senetleri temettüünün ödenmesi zamanı ve borç ve hisse senetleri üe ilgili diğer hususlar, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yetmelikte düzenle
nir. 

Ödeme, elkoyma ve tescil : 

MADDE 44. — Kamulaştırma işlemi tamamlanan taşınmaz malların, bu kanuna göre peşin 
ödenmesi gereken kamulaştırma karşılığı, hak sahipleri adına, T. O. Ziraat Bankasına, bulunmayan 
yerlerde mal sandıklarına yatırılarak taşınmaz mallara elkonur ve bunlar Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Başkanlığının istemi ile Hazine adına tescil edilir. 

Kamulaştırmanın iptali : 

MADDE 45. — Kamulaştırma kararının iptalinin kesinleştiği tarihte toprak henüz dağıtılmamış 
veya bu kanunda saptanan diğer amaçlan gerçekleştirmek için bir kamu hizmetine tahsis edilme-
mişse sahibine geri verilir. 

Toprak dağıtılmış veya başkaca bir kamu hizmetine tahsis edilmişse kamulaştırma karşılığı pe
şin ödenir. Toprak sahibine, istediği ve bulunduğu takdirde, eşdeğerde başka bir toprak verilebi
lir. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında kamulaştırma : 

MADDE 46. — Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında yapılacak kamulaştırmalarda bu ka
nunla Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığına verilen görevleri taşınmaz malların bulun
duğu yerdeki, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca yetkili kılınacak ilgili kamu kuruluşunun 
il örgütü yapar ve yürütür. 

Kamulaştırılan arazinin tahliyesi : 

MADDE 47. — Kamulaştırılan arazi, kamulaştırma kararının, 38 nci madde uyarınca tapu sici
line şerh verilmesini takibeden otuz gün içinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca 
hasat mevsimi sonu gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit olunarak kendilerine tebliğ edilen 
tarihte malik veya zilyetler tarafından tahliye olunur. 

Malik veya zilyedi tarafından tahliye olunmadığı takdirde, Toprak ve Tanm Reformu Bölge 
Başkanlığının istemi üzerine arazi, o mahaldeki icra dairesi tarafından 6830 sayılı Kanun gereğince 
tahliye edilir. 

Genel hükümlerin uygulanması : 

MADDE 48. — Toprak ve tarım reformu amacı ile yapılan kamulaştırmalarda bu kanuna aykırı 
olmayan genel hükümler uygulanır. 
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(Greçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 43. — Millelt Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi Metninin 44 aıcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet MeclM (metninin 45 noi maddesi aynen kabul ©drilmilştJir. 

MADDE 46. — (Millet Meclisi metninin 46 îıcı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 46 tncı maddesi aynen kabul ©dümilştiir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştür. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği atfettin) 

BIŞtNCİ BÖLÜM 

TOPRAK DAĞITIMI 

Toprak dağıtılacaklar : 
MADDE 49. — Dağıtımda toprak aile başkanlarına verilir. 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca aile dışında kalmayı üstün tuttukları saptanan 

reşit fürulardan erkek olanlar ile aile sayılan kişilerden vesayet altında olmayan erkeklere toprak 
verilebilir. 

Tüzel kişiler toprak dağıtımından yararlanamaz. 

Toprak dağıtımından yararlanma : 

MADDE 50. — Toprak dağıtımından yararlanabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir : 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Medenî hakları kullanma yeteneğine sahip bulunmak, 
c) 52 nci maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyle toprak ve tarım reformu bölge

sinin ilânına ait duyurunun yapıldığı tarihte en az üç yıldan beri sürekli olarak o bölgede ikamet 
etmek ve toprak dağıtımından yararlanmak için istemde bulunmak, 

d) Bu kanun hükümlerine göre kurulacak Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine üye 
olacağını, verilecek toprağı kendisinin işleyeceğini toprak ve tarım reformu örgütüne karşı yüklen
miş olmak, 

e) Bu kanun hükümlerine aykırı eylem ve işlemleri dolayısıyle toprağı kamulaştırılmamış 
olmak, 

f) Bu kanuna veya diğer kanunlara göre toprak dağıtımından yararlanıp da verilen toprağı 
elinden çıkarmamış veya kanun hükmü uyarınca geri alınmamış bulunmak, 

g) Kendisinin veya ailesi üyelerinden birinin sahip bulunduğu tarım arazisinin tümünü veya 
bir kısmını yönetmelikte belirtilecek zorunlu haller dışında 26 Temmuz 1972 tarihinden sonra 
herhangi bir şekilde elinden çıkarmamış olmak, 

h) Bedenî ve fikrî kabiliyeti çiftçilik yapmaya elverişli olmak. 

Toprak istemi : 

MADDE 51. — Bu kanuna göre toprak ve tarım reformu bölgelerinde toprak dağıtımından ya
rarlanmak isteyenler, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikte göste
rilecek esaslara göre, duyuru tarihinden itibaren bir ay içinde istemde bulunurlar. Bu süre içinde 
istemde bulunmamış olanlar bu kanunun toprak dağıtımı ile ilgili hükümlerinden faydalanamaz
lar. 

Toprak dağıtımında gözetilecek sıra : 

MADDE 52. — Toprak dağıtımında aşağıdaki sıra gözetilir : 
a) Kendisinin veya ailesi üyelerinim toprak ve tarım reformu bölgesi içinde ve dışında yeter 

toprağı olmayan çiftçiler ile toprak ve tarım reformu bölgesi içinde ve dışında hiç toprağı bulun
mayan veya yeter toprağı olmayan ve reform bölgesinde en az üç yıldan beri başkasının toprağında 
kiracılık veya ortakçılık yapan çiftçiler, 

b) Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı bulunmayan ve toprak ve tarım reformu bölgesinde 
başkalarının toprağında en az üç yıldan beri geçimini tarım işçisi olarak sağlayan aile başkanları, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 49. — Millet Meclisi imetninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edümr]ştdr. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği nue'tin) 

c) Toprak ve tarım reformu bölgesinde oturan ailesinden ayrı yaşamayı tercih ettikleri tespit 
olunan ve çiftçilikle geçinen reşit fürular. 

Ziraat ve Veteriner Fakülteleriyle ilgili meslek okullarını bitirenlerden kendisine verilecek ara
zinin bulunduğu yerde oturmayı ve çiftçilik yapmayı taahhüt edenler ile Toprak ve Tanm Refor
mu Bölge Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde toprak ve tarım reformu bölgelerine naklen 
yerleştirileceklerden mesleği çiftçilik olan aile başkanlanna yukandaki sıraya bağlı kalınmaksızın 
toprak dağıtılabilir. 

Toprak dağıtılacaklardan aynı grup içinde olanlar arasında öncelik sırası : 

MADDE 53. — YukardaM maddenin her bendi kapsamına girenler arasında seçme aşağıdaki 
sıraya göre yapılır : 

1. En az yirmibir en çok altmış yaşında olanlar ve Türkçe okuma ve yazma bilenler, 
2. Tarıma ilişkin dallarda en az altı ay eğitim görmüş olanlar, 
3. Çocuk sahibi olup da; 
a) Evi ve yeter üretim araçlan bulunanlar, 
b) Evi olup yeter üretim araçlan bulunmayanlar, 
c) Yeter üretim araçlan bulunup da evi olmayanlar. 
4. Üçüncü bentteki sıralamaya göre çocuk sahibi olmayanlar. 

Dağıtımda verilecek toprak miktarı : 

MADDE 54. — Toprak dağıtımından yararlanacak aile başkanlanna ve aile sayılan kişilere bu 
maddede belirtilen esaslar dahilinde yeter gelir sağlayacak miktarda toprak verilir. 

Bir ailenin yeter gelire sahip olması için gerekli arazi miktarı, iklim ve arazi özellikleri île 
bölge için öngörülen tarımsal işletme tipleri gözöniinde bulundurularak, bir aileye 1971 yılı toptan 
eşya fiyatlan endeksine göre, yılda onbeşbin liralık tanmsal gelir sağlayacak şekilde, Toprak ve 
Tanm Reformu Bölge Başkanlığınca tespit edilir. 

Tarımsal gelir, bürüt gelirden işçilik ve arazi borç taksitleri hariç üretim için gerekli diğer 
masraflann çıkarılmasından sonra kalan miktardır. 

Aile nüfusu beşden fazla olursa her fazla nüfus için aile gelirine yüzde on oranında tarımsal 
gelir payı eklenir. Ancak, fazla nüfus için eklenecek tanmsal gelir paylan toplamı, ikinci fıkrada 
bir aile için öngörülen gelirin yüzde ellisini geçemez. 

Topraklandınlacak hiç toprağı olmayan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerinin ara
zisi sulu ise Tablo 3 ve kuru ise Tablo 4 de gösterilen miktan geçemez. Tablo 3 ve 4 de gösterilen 
arazi miktarlan toprak endeksi elli olan araziler içindir. Toprak endeksi elliden farklı olan arazi
lerde verilecek toprak miktan, Tablo 5 deki katsayılar ile o ilçede elli endeksine göre verilecek 
arazi miktarlarının çarpılması suretiyle bulunacak miktarlan geçemez. 

Tablo 3 ve 4 de gösterilen miktarlar, ait olduklan ilçelerin hudutlan içindeki her araziye uy
gulanır. 

Bir çiftçi ailesine arazi bir miktan sulu, geriye kalanı kuru olarak verilecekse o yerin Tablo 
4 de belirtilen kuru arazi normunun Tablo 3 de belirtilen sulu arazi normuna oranı esas alınarak 
sulu arazi miktan kuru arazi miktarına dönüştürülerek işlem yapılır. 

işletmelerin, yoğun kredi uygulanması suretiyle yeter gelirli hale getirilmeleri esaslan ile bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 
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(G-eçici Komisyonun kabul ettiği, metin) 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edıilmişttir. 
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;.(Millet Meclisinin kafcıü ettiği niştin) 

Toprak dağıtılırken gözönünde bulundurulacak hususlar : 

MADDE 55. — Toprak, imkân ölçüsünde toplu olarak verilir. 
Toprak dağıtımının, bölgenin doğal ve ekonomik şartlarına göre çeşitli üretim bölümlerini içi

ne alan işletmeler halinde veya bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, tarla ziraati ve hayvancılık gibi bir 
üretim bölümünde toplanan işletmeler kurulabilecek şekilde yapılması esastır. 

Bu esaslara göre yeter toprağı bulunmayan çiftçilere toplu olarak toprak verilebildiği takdir
de, çiftçinin maliki bulunduğu eski toprak parçalan Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em
rine geçer. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen bu arazilerin bu kanunun kamu
laştırma ile ilgili hükümlerine göre saptanacak karşılıkları, toplu olarak verilecek toprak için borç
landırılacak miktardan düşülür. 

Ba§ka yerde toprak ve7-Ümesi : 

MADDE 56. — Dağıtılacak yeter toprak bulunmayan veya kalmayan toprak ve tarım reformu 
bölgelerinde oturan çiftçi aileleri istemde bulunduklarında, başka bölgelerde bu kanun hükümle
rine göre topraklandırılarak tarımsal iskâna tabi tutulurlar. 

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

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen arazilerin, bu kanunun kamulaştırma ile 
İlgili hükümlerine göre saptanacak karşılıkları, verilecek toprak için borçlandırılacak miktardan 
düşülür. 

Örnek köy kurulması : 

MADDE 57. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca, emrine geçen arazi üzerinde örnek 
köyler kurulabilir, mevcut köylere eklemeler yapılabilir ve bu kanun gereğince topraklandırılacak-
lardan istemde bulunanlar buralara yerleştirilebilir. 

örnek köyler kurularak yapılan toplu tarımsal yerleşimlerde fiziksel plânlama esas alınır. 
Kurulan örnek köylere veya mevcut köylere eklenen aile işletmelerine yerleştirilecekler 2510 

sayılı İskân Kanununun değişik 37 nci ve 38 nci maddesinin (g) bendindeki muaflıktan yararla
nırlar. 

Borçlandırma : 

MADDE 58. — Bu kanun hükümlerine göre dağıtımdan yararlanarak toprağın mülkiyetini ik
tisap edenler, adlarına tapu siciline yapılacak tescille birlikte, toprak ile üzerindeki yapı ve tesis
lerin karşılığını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bu madde hükümlerine göre borçlanır
lar. 

Topraklandırmada borçlandırma karşılıkları, bu kanunun 36 nci maddesi hükümlerine göre 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilir. 

Bu kanun hükümlerine göre tarımsal yerleşime tabi tutulanlar ayrıca kendileri için yaptırı
lan veya satın alman konutlar ile kendileri için kurulmuş olan işletmenin gerektirdiği diğer yapı 
ve tesislerin karşılığını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tespit edüecek miktarlar ve 
esaslara göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına borçlanırlar. 

Borçlar, borçlandırmadan sonra gelen yılın Ocak ayını takibeden ve Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek olan aylardan başlamak üzere yir-
mibeş yılda ve yirmibeş taksitte faizsiz olarak ödenir. 
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(Geçici Komisyonum kabul ettiği metin) 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edıûmilştir. 

MADDE 56. — MJllet Meclisi tmetninan 56 nci maddesi aynen kabul edilmiiştiir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul ©dühnî tSr. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(.Millet Meclisinin kabııl ettiği metin) 

Borçlandırma karşılıklarının tespiti, ödeme zamanı ve şekilleri ile ilgili hususlar Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca belirtilir. 

Alacaklar, bu kanunun 206 ncı maddesinde saptanan usule göre alınır. 

Topraklandırilamayan çiftçilere sağlanacak olanaklar : 

MADDE 59. — 56 ve 57 nci maddelerle öngörülen tarımsal yerleşim düzenlemesine rağmen bu 
kanun hükümlerine göre topraklandırılamayan çiftçi aile başkanlarına, geçimlerini sağlamak mak
sadı ile bulundukları yerlerde yan gelir temini amacıyle girişecekleri teşebbüslerinde, bu kanun 
hükümlerine göre kredi verilmesinde veya toprak ve tarım reformu bölgesinde çiftçilik dışında ye
niden yaratılacak istihdam olanaklarından yararlanmada öncelik tanınır. 

Birinci fıkra gereğince toprak ve tarım reformu bölgelerinde geçim olanaklarına kavuşturula
mayan topraksız çiftçi aile başkanlarından veya aile fertlerinden isteyenler, her türlü masrafları 
Toprak ve Tarım Reformu Fonundan karşılanmak suretiyle 2510 sayılı iskân Kanununa 1306 sayılı 
kanunla eklenen ek 3 ncü madde hükümlerine göre eğitilerek tarım dışı sektörlere aktarılmak su
retiyle iskân edilebilirler. 

İkinci fıkra kapsamına giren çiftçi aile fertlerinden gerekli şartları haiz olan birine, dış ülke
lere işçi göndermede öncelik tanınabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

DAĞITILAN VE SAHİBİNE BIEAKILAN TOPRAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Dağıtılan toprak üzerinde mülkiyetin kazanılması : 

MADDE 60. — Dağıtılan toprak ile varsa yapı veya tesislerin mülkiyeti, bunların hak sahiple
rine teslimi tarihinden itibaren hesaplanacak üç yıllık deneme süresi sonunda, Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlığının istemi üzerine toprak verilen adına tapuya tescil ile kazanılır. 

Tescil için toprak verilenlerin deneme süresi içinde topraklarını bu kanun hükümlerine göre 
işletmiş olmaları ve üyesi bulundukları Toprak ve- Tarım Reformu Kooperatiflerine karşı yüküm
lülüklerini gereği gibi yerine getirmiş bulunmaları zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirme
yenler bu kanunla verilmesi öngörülen haklardan yararlanamazlar. 

Üç yıllık deneme süresi içinde arazi aday çiftçi tarafından mukavele ile işletilir. 
Aday çiftçiden toprağı kullanma karşılığı alınmaz. Tip mukavele ve kredi verme esaslarıyle 

aday çiftçinin deneme süresi içindeki yükümlülükleri, ehliyet ve liyakatlerinin tespiti yönetmelik
te belirtilir. 

Dağıtılan toprak ile verilen aynî kredi ve araçlar üzerinde kayıtlamalar : 

MADDE 61. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının izni olmaksızın dağıtıma konu olan 
topraklar üe tarımsal yerleşimde sağlanan gayrimenkullerin devir edilemeyeceği veya aynî hakla 
kayıtlanamayacağı, toprakların hak sahipleri adına tescili sırasında tapu siciline şerhedilıir. 

Toprak ve Tarım Reformu örgütü ve Kooperatifleriyle öteki kamu tüzel kişileri tarafından 
sağlanan aynî krediler ve verilen araçlar başkasına devir ve temlik edilemez ve bunların devir ve 
temliki vaad olunamaz. Kamu yararı dışında, bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine aynî haklar 
kurulamaz. Bu mallar gerçek ve tüzel kişilerin alacakları için haciz olunamaz. 

Yeter toprağı bulunmayanlardan toprak verilenlerin dağıtımdan önce, kendilerinin ve ailesi 
üyelerinin tasarrufları altındaki toprak ile varsa yapı ve tesisler, bunlara sağlanan aynî krediler 
ve verilen araç ve gereçler hakkında da birinci ve ikinci fıkralar hükmü uygulanır. Bu mallar 
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(Geçici Komisyonun 'kaibul ettiği metin) 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 nen maddesi aynen kabul edümilştlir. 

MADDE 60. — Müilet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştlir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metalinin 61 nci maddesi aynen kabul ediMşttitr. 
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(Milleıt Meclisinin kabı] el* 15:1 ıııiG-tiıı) 

üzerinde üçüncü kişilerin, bölgenin toprak ve tanış reformu bölgesi olarak belirtilmesinden önce 
kazandıkları aynî haklar ve konulan hacizler saklıdır. 

Dağıtılan toprak ile varsa yapı ve tesislerden, Toprak ve Tarım Reformu örgütü ve Kooperatif
leriyle diğer kamu tüzel kişileri tarafından sağlanan kredilerden doğan borçların tamamen öden
miş veya ödenmeleri yeter teminata bağlanmış olduğu hallerde, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığının izni ve işletme bütünlüğünün bozulmaması kaydıyle bu maddede kayıtlanan temüld ta
sarruflar yapılabilir. 

Bırakılan toprak üzerindeki kayıtlamalar : 

MADDE 62. — Bu kanunun 28 nci maddesinde belirtilen miktara kadar toprağı olan veya 
kendilerine bu miktar toprak bırakılanlar, topraklarının tamamını veya 54 ncü maddeye göre sap
tanan miktarı aşan parçalarını, sahiıbolduklan ve bu suretle sahibolacakları toplam toprak mik
tarı 28 nci maddede belirtilen miktarları aşmayan kişilere devir ve temlik edebilirler. 

Bunun dışındaki devir ve temlikler Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının iznine bağlıdır. 

Taksim ve ifraz yasağı: 

MADDE 63. — Dağıtılan veya sahibine bırakılan topraklar hükmen veya rızaen taksim edi
lemez veya ifraz işlemlerine konu olamaz. 

Ancak bu kanunun 54 ncü maddesinde gösterilen miktarların altına düşmemek şartıyle yuka
rıdaki fıkrada gösterilen toprakların taksim veya ifrazı caizdir. 

Dağıtılan toprağın geri alınması^ ve bırakılan toprağın kamulaştırılması : 

MADDE 64. — Kendilerine toprak verilen veya bırakılanlar, topraklarını bu kanunun öngör
düğü biçimde işletmekle yükümlüdürler. 

Bu şekilde işletilmeyen veya terk edilen toprak, dağıtım yoluyle verilmişse, üzerindeki yapı 
veya tesisler ve varsa sağlanan aynî krediler ve verilen araç ve gereçler geri alınır; sahibine bı
rakılmışsa, bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılır. 

Aday çiftçiden arazinin geri alınması : 

MADDE 65. — Bu kanun hükümlerine uygun hareket etmemeleri ve 60 nci maddede 
öngörülen yönetmelikte tespit edilen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle deneme sü
resi içinde işlediği arazînin kendisinden geri alınmasına Toprak ve Taran Reformu Müsteşarlığın
ca karar verilen aday çiftçiler, karar tarihini takîbeden otuz gün içinde işlemiş oldukları araziyi 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca hasat mevsimi sonu gözönünde bulundurulmak 
suretiyle tespit olunarak kendilerine tebliğ edilen tarihte tahliye ederler. 

Aday çiftçi tarafından tahliye olunmadığı takdirde, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lığının istemi üzerine arazi, o mahaldeki icra dairesi tarafından 6830 sayılı Kanun gereğince tah
liye edilir. 

Geri alma işlemi : 

MADDE 66. — Dağıtılan toprak ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin, sağlanan aynî kre
dilerin ve verilen araç ve gereçlerin geri alınmasına Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı
nın veya Bölge Başkanlığı o bölgeden kaldırıldığı takdirde Tarım Bakanlığının bölgedeki mahallî 
örgütünün önerisi üzerine Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca karar verilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü. maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senai osu (S. Sayısı : 280) 



_ 42 — 

(Millet I\Iedismiıı kaJbıü ettiği mıötiıı) 

Toprak sahibi bu karara karşı, kendisine bildirilmesinden itibaren bir ay içerisinde, görevli 
mahkemeye İtiraz ve dava edebilir. Mahkemece bir ay iğinde karar verilir. Mahkemenin karan 
kesindir. 

Geri alma karan üzerine, Toprak ve Taran Reformu Müsteşarlığı toprak sahibine başvurarak 
toprak ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin, sağlanan aynî kredilerin, verilen araç ve gereçlerin 
kendisine teslimini ister. Toprak, tapuda dağıtılan adına tescil edilmişse tapu kaydı, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının talebi üzerine mahallî tapu dairesince Hazine adına düzeltilir. 

Toprak verilenin ödediği karşılık ve taksitler faizsiz olarak, dağıtım giderleri ve elde edilen 
faydalar mahsubedildikten sonra kendisine geri verilir. 

Dağıtılan toprağın geri verilmesi : 

MADDE 67. — Bu kanuna göre kendisine toprak verilen kimse herhangi bir özür nedeniyle 
toprağı işletemezse toprağının, varsa yapı veya tesislerin ve sağlanan aynî kredilerle verilen araç 
ve gereçlerin geri alınmasını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından isteyebilir. 

Geri vermede 66 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır. 

Dağıtıma tabi miktara kadar olan topraklarda mirasçıların tasarrufu : 

MADDE 63. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun 54 ncü maddesinde gösteri
len miktarlara kadar toprağı bulunan çiftçilerin ölümü halinde, tarımla ilgili olmayan taşınır ve 
taşınmaz mallan hariç, sahibi bulunduklan toprak ile varsa üzerindeki tarımsal yapı veya tesisler, 
işletme araç ve gereçleri bir bütün sayılır ve mirasçılar arasında hiçbir şekilde taksim edilemez. 

Miras bırakanın ölümünden itibaren en geç iki ay içinde mirasçılar, miras bırakanın bırakmış 
olduğu, yukanda birinci fıkrada belirtilen tanmla ilgili taşınır ve taşınmaz mallan Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığına bildirmekle yükümlüdürler. 

Mirasçılar, mirasın açılmasından itibaren en geç altı ay içinde kendilerine intikal eden, yu
kanda birinci fıkrada belirtilen tarımla ilgili taşınır ve taşınmaz malları, bu kanuna göre toprak 
dağıtımından yararlanabilecek mirasçılardan birisine devir ve temlik ederek miras ortaklığına son 
vermedikleri takdirde, dağıtım yolu ile verilen toprak ve diğer mallar bu kanunun 66 ncı madde
sinin 1, 2 ve 3 ncü fıkralan hükümlerine göre geri alınır. Mirasçının şahsına ait topraklar ise bu 
kanun hükümlerine göre kamulaştırılır. Bu topraklar ile üzerindeki yapı ve tesisler ve taşınır mallar, 
toprağı işletmek isteyen mirasçılar arasında 52 ve 53 ncü maddelere göre yapılacak sıralamada ön
de gelenlerden toprak ve tarım reformu örgütünce toprağı en iyi şekilde işleteceği tespit edile
ne bir bütün halinde bu kanun hükümlerine göre borçlandınlarak verilir. 

Eş veya füruun ölümü halinde tahsis ve temlik üçüncü fıkradaki esaslara göre aile başkanına 
yapılır. 

Aday çiftçinin ölümü halinde verilmiş olan toprak ile diğer mallar, aynca bir işleme lüzum ol
maksızın, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca geri alınır veya varsa aynı ailenin yeni başka
nına tahsis edilir. Toprak ile diğer mallann yeni aile başkanına tahsis edilmesi halinde yeni aile 
başkanı ile yeniden mukavele yapılır. Ancak adaylık döneminin başlangıç tarihi olarak, ilk mukave
ledeki tarih kabul edilir. 

Bu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca dağıtım yoluyla verilen toprakların geri alınmasında, ve
rilen toprağın karşılığı henüz tamamen ödenmemiş ise 66 ncı maddenin 4 ncü fıkrası uygulanır. Veri
len toprağın karşılığının tamamen ödenmiş bulunması halinde, geri almada bu kanunun kamulaştır
maya ilişkin hükümleri uygulanır. 
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(Millet Meclisimin kaibul ettiği miötin) 

MADDE 67. — Millet Meclsi ^metnimin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi (metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 280) 



— 44 — 

•(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bırakılan miktara kadar olan topraklarda mirasçıların tasarrufu : 

MADDE 69. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun 28 nci maddesinde göste
rilen miktarlara kadar toprağı olan veya kendüsrine bu miktarlarda toprak bırakılan çiftçilerin 
ölümü ihalinde, mirasçılar tarımla ilgili olmayan taşınır ve taşınmaz mallar hariç miras bı
rakanın bırakmış olduğu toprak ve üzerindeld tarımsal yapı ve tesisler ile araç ve gereçleri en 
geç onbeş gün içinde Toprak vs Tarım Reformu. Müsteşarlığına bildirmekle yükümlüdürler. 

Mirasçılar kendilerine intikal eden toprakları bu kanunun 54 ncü maddesinde gösterilen mik
tarlardan az olmamak üzere, varsa üzerlerindeki tarımsal yapı ve tesisler ile diğer araç ve gereç
leri aralarında taksim edebilir veya bu kanuna göre toprak dağıtımından yararlanabilecek olan 
mirasçılara devir veya temlik ederek miras ortaklığına son verebilirler. 

Mirasın açılmasından başlayarak altı ay içerisinde mirasçılar arasında devir ve temlik işlemi
nin yapılmaması halinde ve tarımla ilgili taşınır vs ta^mmaa sallar toprak ve tarım reformu 
örgütünce ikinci fıkradaki esaslar dahilinde mirasçılar arasında taksim edilir veya 52 ve 53 ncü 
maddelere göre yapılacak sıralamada önde gelenlerden toprak ve tarım reformu örgütünce top
rağı en iyi şekilde işleyeceği tespit edilen mirasçı veya mirasçılara tahsis olunabilir. 

Toprak ile varsa üzerindeki yapı ve tesislerin taksi-ni mümkün olmadığı takdirde, bunlar bu 
kamın hükümlerine göre kamulaştınlır. 

YEDİKOİ BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU KOOPERATİFLERİ 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri : 

MADDE 70. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde tarımsal işletmelerin tek başlarına ya
pamayacağı veya birlikte yapılmasında fayda bulunan işleri, yapmak, üretimin artırılmasını, de
ğerlendirilmesini ve pazarlanmasını sağlamak, toprak ve tarım reformunun gerçekleştirilmesine 
yardımcı olmak amacıyle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1163 sayılı Kanuna ve bu ka
nun hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kurulmasını sağlar. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin görevleri : 

MADDE 71. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin gürevlsri aşağıdaki hsntierde göste
rilmiştir : 

a) Ortakların ihtiyaçları olan her türlü üretim girdi, araç ve gereçlerini sağlamak, 
ıb) Ortakların tek başlarına yapamadıkları veya birlikte yapılmasında fayda bulunan iş ve 

hizmetleri yapmak, 
c) Ortakların ürünlerinin doğrudan doğruya veya islenerek pazarlanmasını sağlamak, 
d) Ortakların ürünlerini işlemek için tesisler kurmak, 
e) Ortakların kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve bu kredilerin yerinde kullanılmasını sağla

mak ve denetlemek, 
f) Ortaklarına tarımsal makine hizmetleri sağlamak, ortakların müştereken yararlanabile

cekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisler edinmek, 
g) Ortaklarına tarımsal üretimin düzenlenin jsincle, verimin artırılmasında yardımcı olmak, 
h) Ortakların tüketim malları ihtiyacını giiernıek, 
i) Köy el sanatlarını ve küçük sanatları öğretmek ve geliştirmek, 
j) ilgili kuruluşla birlikte hazırlanacak bir tarımsal yayım programı içerisinde modern ta

rım tekniği ve uygulaması konusunda ortakların eğitimini sağlamak, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği, metin) 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70, — Millet Msslisi metninin 70 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 280) 



— 46 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği inletin) 

k) Ortaklarını kooperatifçilik yönünden eğitmek, 
1) Ortakların su kaynaklarından ve elektrik enerjisinden yararlanmasını sağlamak ve dü

zenlemek, 
m) Arazi ıslahı, toprak muhafaza ve tarımsal sulama hizmetlerini yapmak, 
n) Mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahını sağlamak, 
o) Ortakların konut ve tarımsal yapılarının ıslahına yardımcı olmak, 
p) Kooperatiflerin amaçlarına ulaşmak için taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak ve bun

lar üzerinde yapı ve tesisler (kurmak ve her türlü tarımsal faaliyette bulunmak, 
r) Sigorta acenteliği yapmak ve mevduat kabul etmek 

Toprak -ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve birliklerinin mevduat kabulü ile ilgili esaslar : 

MADDE 72. <— Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve Birliklerinin toplayacakları mev
duat, üst kuruluşların ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile bu kanuna ek 153 sayılı Kanunun 
teminatı altındadır. Mevduat kabulüne yetkili kılınacak Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifle
ri ve Birlikleri için Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliğince Maliye Bakanlı
ğının önceden müsaadesi alınır. Toplanan mevduatın kullanma yetkisi Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri Merkez Birliğine aittir. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak tetkikler sonunda, mevduat kabul etmelerinde bilâhare mah
zur görülen kooperatif ve birliklerin mevduatı kabul yetkileri Bankalar Kanununun 13 ncü mad
desine göre 'kaldırılır. 

Kişilerin bu kuruluşlardaki tasarruf mevduatının üçbin liraya kadar olan kısmı, faizleri hariç, 
haczolunamaz. 

Tasarruf mevduatı sahipleri, mevduatlarının yarısı için bu mevduatı kabul etmiş olan Toprak 
ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve Birliklerinin aktifinde mevcut bütün kıymetler üzerinden im
tiyazlı alacaklıdırlar. Tasfiye halinde, tasarruf mevduatının imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi bek
lenmeksizin sahiplerine tediye olunur. 

Mevduat toplamaya yetkili Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve Birliklerinin düzen
leyecekleri aylık mevduat cetvelleri ile üç aylık ve yıllık hesap özetleri Merkez Birliğince birleş
tirilerek birer kopyaları Bankalar Kanununun 51 nci maddesinde tayin edilen süreler içerisinde 
Ticaret ve Maliye Bakanlıkları ile T. C. Merkez Bankasına verilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve Birlikleri topladıkları mevduat üzerinden, 1211 sa
yılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 40/11 nci maddesi hükümleri esasları dairesinde munzam 
karşılık tesis ederler. Bu karşılıklar Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri birlikleri veya 
Merkez Birliği tarafından T. C. Merkez Bankasına yatırılır. 

1581 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin ikinci- fıkrası gereğince T. C. Merkez Bankasındaki 
munzam mevduat karşılıklarından zirai finansman için Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
ne verilecek meblâğın tamamı Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliğine verilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birlikleri ve Merkez Birliği kuruluncaya kadar Bir
liklerin ve Merkez Birliğinin görevlerini Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı yapar. 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerle işbirliği esasları : 

MADDE 73. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
ile bölgede mevcut tarımsal amaçlı diğer kooperatifler, bu kanunda öngörülen reform amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere karşılıklı olarak birbirlerini desteklemek ve işbirliği halinde çalışmakla yü
kümlüdür. 

Reform amaçlarına uygun biçimde karşılıklı destekleme ve işbirliği halinde çalışma esasları 
bu kanunun 86 nci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilir. 
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(Cieçiei Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştik". 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edıilmiştıiır. 
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Ortak olma : 

MADDE 74. — Toprak dağıtımından yararlanan çiftçiler, o bölgede [kurulmuş veya kurula
cak olan Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine ortak olmak zorundadırlar. 

Toprak ve tanm reformu bölgelerindeki diğer çiftçiler de bu kooperatiflere ortak olabilirler. 
Kooperatiflerin iştigal konusu olan ürünlerle levazım ve ihtiyaç maddeleri ve girdileri üzerin

de ticaret ve komisyonculuk yapanlar bu kooperatiflere giremezler. 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine ortak olanlar, 1581 sayılı Kanuna tabi Tarım 

Kredi Kooperatiflerine ortak olamazlar. 

Yönetim Kurulu : 

MADDE 75. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi yönetim kurulu, biri kooperatif müdürü 
olmak üzere yedi kişiden oluşur. Toprak dağıtımından yararlanan tarımsal aile işletmesi ve kü
çük işletme sahipleri, kooperatif yönetim kurulunla en az dört kişiyle temsil olunur. Yönetim Ku
rulunun başkanını yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından seçerler. 

Üst örgütlenme : 

MADDE 76. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri; amaçlarını gerçekleştirmek, güçleri
ni artırmak ve ortaklarına daha yararlı olabilmek için Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
Birlilkerini, en as beş birlik de Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliğini kurar
lar. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliği tek üst kuruluş olup, merkezi Anka
ra'dadır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve Birliklerinin çalışma alanı içinde birden fazla 
Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifi ve Birliği kurulamaz. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birli
ğine, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birlikleri ile birliği olmayan kooperatiflerin Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliğine girmeleri zorunludur. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliği Türkiye Kooperatifler Milli Birliğine 
girebilir. 

Müdürlerin atanması : 

MADDE 77. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve üst örgütlerinin müdürleri Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca atanır. Atamada, işin özelliğine göre Toprak ve Tanm 
Reformu Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde eğitim görmüş ziraat ve orman yüksek mühendisle
rine ve veteriner hekimlere öncelik tanınabilir. 

Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ve üst örgütleri 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kurumlardan sayılır ve müdürleri 1327 ve 657 sayılı Ka
nunun ek 1 ve 2 nci maddeleri uyarınca geçici sü:eli olarak görevlendirilmek suretiyle çalıştırıla
bilirler. 

Kooperatiflerin, Müsteşarlıkça atanan müdürler eliyle yönetilmesine ve desteklenmesine, bu 
hizmetlerin kooperatif üyelerinin kendileri tarafından yapılabileceğine Müsteşarlıkça karar veri
linceye kadar devam edilir. Müdürün işine, atanmadaki usule göre, Müsteşarlıkça son verilir. 

Kooperatif müdürlerine ve kooperatiflerin üst örgütlerinde çalışan müdürlere (bunlara ait te
şebbüslerin yıllık müspet fiyat farklarından pay verilmesi hususunda anasözleşmeye hüküm konu
labilir. 

(Jııınhuriyrt Senatosu (S. Sayısı : 280) 



— 49 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MAPPE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmistür. 

MADDE 76. — Müll&t Meclisi metninin 76 ncı madde>si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ortaklık kurma : 

MADDE 78. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve üst örgütleri kendi aralarında ve
ya kamu tüzel kişileriyle veya Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle bu kanunda belirtilen görevlerine 
uygun ve kooperatiflerin gelişmesini engellemeye sek nitelikte ortaklıklar kurabilirler veya mevcut 
ortaklıklara katılabilirler. 

Kooperatifçilik eğitimi : 

MADDE 79. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde ve 
buna bağlı eğitim merkezlerinde, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinde ve üst örgütlerin
de görev alacaklarla bu kooperatiflerin ortak ve yöneticileri uzun veya kısa süreli eğitime tabi 
tutulurlar. 

Bu konuda Ticaret Bakanlığı ile işbirliği sağlanır. 

Denetleme ve onama : 

MADDE 80. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ile üst örgütleri Toprak ve Tanm Re
formu Müsteşarlığınca denetlenir. Toprak ve Tarım Reforma Müsteşarlığı, denetim için gerekli gör
düğü hallerde, ilgili bakanlık ve kuruluşların yardımını isteyebilir. 

Diğer tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst örgütleri, toprak ve tarım reformunun uygulan
ması bakımından gerekli görülen hallerde ve ilgili bakanlık veya kuruluşların mutabakatı üze
rine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca denetlenebilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin ve üst örgütlerinin Genel Kurul kararlan, tu-
tanaklan ile birlikte yedi gün içinde iadeli taahhütlü olarak postayla Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığına gönderilir. 

Müsteşarlık, teslim alındığı tarihten başlamak üzere, en çok bir ay içinde bu kararlan usul, 
mevzuat, toprak ve tanm reformunun gayeleri yönünden inceleyerek tasdik veya redde yetkili
dir. inceleme neticeleri kooperatife veya üst örgüte bildirilir. Bir ay içinde neticeye bağlanama
yan kararlar tasdik edilmiş sayılır. 

Seçilen yönetim kurullan seçim gününden itibaren görevlerini yapmaya yetkilidirler. 

Kooperatife ödenecek sermaye payı : 

MADDE 81. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifinin anasözleşmesine göre belli edilmiş bu
lunan kurucu ortakların sermayeye katılma paylannın yüzde yirmi beşi Toprak ve Tanm Refor
mu Müsteşarlığınca Toprak ve Tanm Reformu Fonundan ortaklar hesabına kooperatife ödene
rek kooperatifin kuruluş sermayesi sağlanır. 

Kooperatiflere karşılıksız yardım : 

MADDE 82. — Bu kanun hükümlerine göre kurulan Toprak ve Tanm Reformu Kooperatif
lerine ve üst örgütlerine, çalışma konularına giren ve kendi güçleri yetmeyen* plân hedeflerine 
ve toprak ve tanm reformu bölgesi programlanaa uygun yatırımlarda, yatının tutannın yüzde 
yirmisinden az ve yüzde yetmişinden çok olmamak üzere Toprak ve Tarım Reformu Fonundan 
karşılıksız aynî ve nakdî yardım yapılabilir. 

Bu yatırımlar, kooperatifler ve üst örgütleriyle işbirliği halinde Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığınca plânlanır ve uygulanması denetlenir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Millet 5/Eeclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi (metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir" 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE i82. — (Millet MecOisi (metninin 82 nci maddesi aynen kabul ©dilmdstiir. 
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Kooperatifler Kanunu, muaflıklar ve uygulanmayacak hükümler : 

MADDE 83. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve üst örgütlerinin »kuruluş ve işle
yişlerinde, bu kanunda açıklık olmayan haillerde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birlikleri 
île Toprak ve Tanım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliği, 1581 sayılı Tanm Kredi Koopera
tifleri ve Birlikleri Kanununun 19 ncu maddesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Koo
peratifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bü-liğine tanınmış olan 
vergi, harç, resim ve benzeri her çeşit muaflıklardan yararlanırlar. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birlik
leri ile Toprak ve Tanım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliği, on yıldan az olmamak üzere, ya
tıran fonları ile ilgili her türlü vergi, harç, resim ve benzeri muaflıklar ve haklardan istifade 
ederler. 

Kafeumada öncelikli yörelerde kurulan Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ve Toprak 
ve Tanım Reformu Kooperatifleri Birlikleri için on yıllık muaflık süresi, kooperatifin (kurulduğu 
yörenin sosyo-ekonomik durumu gözönünde bulundurularak Toprak ve Tanm Reformu Müsteş&riil-
ğmice/ uzatılabilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine 1163 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin üçüncü 
paragrafı ile 87 nci maddesi ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesi, Toprak ve 
Tanım Reformu Kooperatifleri Birlikleri ile Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Bir
liğine 1163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin ikinci paragrafı uygulanmaz, 

Tip Anasözleşme ve Anasözleşmenin tescili : 

MADDE 84. — Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ile üst örgütlerinin tip Anasözleşme-
leri Ticaret Bakanlığının da görüşü alınmak suretiyle Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığın
ca hazırlanır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleriyle üst örgütlerinin Anasözleşmeleri Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca kabul edilerek 1163 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince kuruluş 
ve tescil işlemi yapılmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderilir, 

Alacak senetleri, rehin hakkı, ipotek tesisi ve kaldırılması : 

MADDE 85. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kredi ile ilgili alacak senetleri, 
kâğıtlar ve her türlü taahhütname ve sözleşmeler, ortağın oturduğu veya Toprak ve Tanm Re
formu KooperatifLerinin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından parasız olarak 
tasdik olunur. Bu suretle tasdik olunan senet ve belgeler, İcra ve İflâs Kanununun 38 nci madde
sinde yazılı belgeler hükmündedir. Senetler vâdelerinde protestoya tabi tutulmaz. Müracaat vuku
unda bu tasdik muameleleri noterler tarafından dai yapılır. 

Ortakların kredilerine mesnet olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve üretimleri ila ilgili 
her türlü makine ve araçlan üzerinde ortağı bulundukları Toprak ve Tanm Rsform.ii Koopera
tiflerinin mutlak rehin haklan vardır. 

(Bunlar, borçlu ortaklara yediemin sıf atiyle t salimi edilmiş sayılır ve üçüncü şahıslar tarafın
dan hiçbir suretle haciz olunamaz. 

Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar 
bsyetSeri veya noterler tarafından tasdik edifen taahhütnameye istinaden Toprak ve Tarım Refor
mu Kooperatiflerinin yazılı isteği üzerine gösterilecek değere göre tapu dairelerince takrir alın
madan yapılır. İpoteğin kaldınflaıasında da aynı umî uygulanır, 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği ın*etin) 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul ediürniftıir. 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul eddlmiştSr. 

MADDE 85. ~ Millet Meclisi metninin 85 ncî maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kuruluş ve işleyiş esasları : 

MADDE 86. — Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ile üst örgülerinin kuruluş, işieyftş 
ve görevleri, diğer tanımsal amaçlı kooperatiflerle bunların yapacafclan işbirliği ve karşılıklı des
tekleme es aslan ile Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ve üst örgütlerine yapılacak yardım
lar ve yatırımlarlia ilgili hususlar, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Toprak ve Tanm Refor
mu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

ARAZI TOPLULAŞTİRİLMASİ 

Amaç : 

MADDE 87. — Arazi topluliaştınMasıım amacı; toprakların; üretim tekniğinin ekonomik 
alarak uygulanmasını, toprak muhafaza ve ziraî sulama tedbMeriniın alınmasını güçleştirecek 
derecede parçalanmış, dağılmış ve şeMBerindn bozulmuş olduğu haillerde, bir şahsa veya çiftçi 
ailesine ait arazi parçalannı imkân ölçüsünde az sayııda veya tek parça halinde bileştirmek ve 
şekillerini düzeltmek suretiyle parsellerde gerekli değişikliklerin yapılmasıdır. 

İsteğe bağh toplulaştırma : 

MADDE 88. — Toprak sahibi çiftçilerden asgarî dörtte birinin müracaatı halinde, toplulaştı-
nlması istenen toprakların yansından çoğuna malik bulunan ve sayıca mâliklerin yansım teşkil 
eden toprak sahibi çiftçilerin muvafakati ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının uygun gö
rüşü ile isteğe bağlı toplulaştırma yapılabilir. 

Reform amaçlan yönünden yararlı gördüğü takdirde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğı, toprak sahibi çiftçilerin müracaatı olmaksızın, toplulaşjtınlacak toprakların yansından ço
ğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin yansını teşkil ieden toprak sahibi çiftçilerin muvafaka
ti ile isteğe fcağlı toplulaştırma yapabilir. 

Gerekli çoğunluğun muvafakati alındıktan sonra hazırlanan plân ve projelere ve bunlanıı 
uygulanmasına toplulaştırma sının içindeki hütün malikler uymak zorundadırlar. 

Zorunlu toplulaştırma : 

MADDE 89. — Toprak ve tanım reformu "bölgelerinde 87 nci maddede belirtilen amacı ger
çekleştirmenin zorunlu (bulunduğu hallerde Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının tekfe 
ve Bakanlar Kurulunun kararı ile toprak maliklerinin muvafakaJtlan aranmaksızın toplulaştır
ma yapılır. 

Özel durumlarda toplulaştırma : 

MADDE 90. — Bağ, zeytinlik, fındıklık, antep fıstıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile 
meyve ibahçeleri, kavaklık ve okaliptüslük olarak kullanılan tanm arazileri ıbu kanunun 87 nci 
maddesine göre kendi aralarında ayrıca toplulaştırmaya tabi tutulur. 

Bir yerin bağ, zeytinlik, fındıklık, antep fıstıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile meyve 
bahçesi, kavaldık veya okaliptüslük olarak kabul edilebilmesi için tekniğine göre o yerin beher dö
nümünde bulunması gereken ağaç sayısının en az üçte ikisi oranında ağaç bulunması gerekir. Bu 
nitelikte olmayan arazilerle sadece sınırlan söğüt ve kavak gibi ağaçlarla çevrili arazide bu madde 
hükmü uygulanmaz. Ancak ağaçların değeri gözönünde tutularak diğer tarım arazisi ile toplulaştı-
rılabilir. 
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(Geçici Komisyonun kafoul ettiği metin) 

MADDE 86. — Millet Meclisi (metainin 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisi taıetninin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE ı89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. .— Millet Meclisi (metninin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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• (Millet Meelisiııin kabul ettiği metin) 

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

İlgililer ikili mülkiyetin tek yönde birleştirilnıesmi tanınan süre içinde gerçekleşliröınedikie-
ri takdirde maliklerden biri veya Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı, ikili (mülkiyetin 
tek yönde birleştirilmesini genel hükümlere göre görevli mahkemeden talebedebilir. Görevli mah
keme mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini üç ay içinde karara bağlar. 

'Birinci fıkrada belirtilen yerlerin tespiti, bu kanunun 94 ncü maddesinde yazılı derecelendir
me ile birlikte yapılır. 

Toplulaştırma sıınn : 

MADDE 91. — Toplulaştırma; köy, belde veya havza esas ahnarak o yerin sınırlan iğinde 
gerçek ve tüzel kişilere ait tarıma elverişli bütün topraklarda uygulanır. Bir havzaya bir veya 
birden çok köy veya /belde girebilir. 

Tapulama işlemleri : 

MADDE 92. — Toplulaştırma, tapulaması tamamlanan yerlerde yapılır. 
Toplulaştırma alanının tapulaması yapılmamış ise bu yerlerin (tapulaması, il veya ilçe belediye 

sınırı içindeki tarım toprakları dahil, Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığının üstemi üzerine 
766 sayılı Tapulama Kanununun 78 nci maddesine bağlı kalmmadan öncelikle yapılır. 

Tapulama yapılırken Devlete, diğer kamu ve Özel hukuk 'tüzel kişilerine ve gerçek (kişilere ait 
topraklardaki girintili ve çıkıntılı »Tan sınırlar, küçük ve dağınık topraklan, ilgililerin muvafa
kati ile değiştirilebilir veya birleştirilebilir. 

Toplulaştırma hazırlığı : 

MADDE 93. — Toplulaştırma yapılmasına karar verilen yerlerde gerekli bütün etütler yapılır. 
Kamu yararına taihsis edilmiş orta mallarının sınırları ve yeri, proje gereği değiştirilebilir. Top
lulaştırma yapılacak alanın mülkiyet etütleri yapılarak malikler tespit edilir. Proje a&anına gi
ren parsellerin tapu kütüğü sayfalarının /beyanlar hanesine toprakların toplulaştırma alanına gir
diği kaydedilir. 

Kayit tarihinden başlayarak proje uygulamasının sona erdiği tarihe kadar proje sahasındaki 
taşınmaz mallar üzerindeki her türlü mzaî devir ve temlik, ifraz ve taksim işlemleri durdıuiulur. 
Bu kısıtlama üç yılı geçemez. Ancak, bir İsimse proje alanında sahibolduğu arazinin tümünü top
lu halde üçüncü bir şahsa devir ve temlik edebiir. 

Proje uygulamasını aksatmayacak veya toplulaştırmayı kolaylaştıracak tasarruflara Toprak 
ve Tarı'm Reformu Müsteşarlığınca izin verilebilir. 

Tapu kütüğündeki kayıt tarihinden sonra toprağı devralan veya üzerinde bir hak edinen kim
se, eski bak sahibinin yükiimlülüklerini aynca muvafakati aranmaksızın aynen kabul etmiş 
sayılır. 

Derecelendirme : 

MADDE 94. — Toplulaştırma alanında bulunan, Devlet, gerçek ve tüzel kişilere ait taşın
maz mallar verim ve değerlerine göre derecelendirilir, ve her derecenin diğer derecelerle olan 
denkliği tespit edilir. 

Derecelendirme işlemi Derecelendirme Komisyonları tarafından yapılır. Derecelendirme Ko
misyonları beş üyeden meydana gelir. Bunlardan komiayon başkanı ile bir üye Toprak ve Ta-
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(Geçici Komisyonun kaoul ettiği metni 

MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisi metninin 92 nci maddesi aynen ka,bul edilmiştir. 

MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Millet (Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul eddlmiştıir. 
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(Millet Meclisimin kaibııl ettiği metin) 

nm Reformu (Müsteşarlığı tarafından, ibir üye manallî ziraat odası, diğer iki üye arazisi top-
lulaşjtmlacak çiftçiler arasından mahallin en büyük idare âımiri tarafından seçiflir. 

Komisyonun kuruluş tarzı, üyelerinin atanma ve seçilmi usulü, görevlemdirümıeleri, çalışma şek
li, toplanma ve karar yeter sayısı, kanara katılamayacakları haller, 96 ncı maddede öngörülen 
toplulaştırma ile ilgili esasların ayrıntıları, borçlandırma ve ödeme usulü Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Derecelendirmenin ilânı : 

MADDE 98. — Derecelendirme Komisyonu tarafından her parsel için tespit edilen dereceyi 
ve her 'derecenin öteki derecelerle olan denkliğini gösterir liste ve derecelendirme haritası veya de
recelendirme plânı muhtarlık veya (belediyede herkesin görebileceği yere onbeış gün süre ile 
asılarak ilan olunur. Liste ve haritanın ilânı ve ilândan indirilmesi ıbir tutanakla belgelendir^ 
lir. 

Liste ve haritanın ilân edildiği, ayrıca köyün veya belediyenin bağlı olduğu ilçe veya il mer
kezinde alışılmış araçlarla duyurulur. 

Derecelendirme liste ve haritasına, ilân tarihinden başlayarak yirmi gün içinde arazisi toplu
laştırmaya konu odan çiftçilerin yazılı olarak Derecelendirme Komisyonu Başkanlığına itiraz hak
ları vardır. Komisyon ibu itirazları inceler ve en geç omıbeş, gün içinde karara bağlar. Karar ilgi
lilere tebliğ olunur, ilgililer İbu karara, teibliğ tarihinden haşlayarak onibeş gün içinde görevli 
mahkemede itiraz ddebilirler. Mahkemenin kararı kesindir. 

Toplulaştırmada gözönünde tutulacak hususlar : 

MADDE 96. — Toplulaştırmada tahsisler aşağıdaki esaslara göre yapılır : 
a) Toplulaştırma alanımda hak sahibine kendi parsellerinin değerleri toplamına eşit değer

de ve mümkünse bir parsel halinde toprak tahsis edilir. Tahsis edilen toprağım gelirinin, top
lulaştırma öncesinde hak sahibimin toprağından elde ettiği gelirden az olmamasına dikkat »edi
lir. 

Tahsis sıraisımda aile başkanına, eşi ve çocuklarına ait topraklar, Devleibçe verilmiş olsa da bir 
arada taplulaştmltr ve parselerindeki değerlerime göre hisseli olarak adlanma tescil olunur. 

(b) Toplulaştırma alanımda ev, ahır, samanlık, ağıl, ambar, kuyu ve arteziyen gilbi tesisler 
bulunursa, yapılacak tahsiste, bu tesislerin bulunduğu yerdeki arazi imkân ölçüşümde hak sahip
lerine verilir. 

Malsahilbinim birden fazla arazi parçası üzerinde yukardaki fıkrada sayılan salbüfc tesisler 
bulunduğu takdirde malik, bu arazi parçalarından biri etrafında toplulaştınma 'istemek zorun
dadır. 

Bu bendin birimci fıkrasındaki sabit tesislerin tespiıti, bu kanunum 94 ncü maddesinde yazılı 
derecelendirme iüe birlikte yapılır. 

c) Tahsis edilen toprak değerinde eşitlik sağlanamıyorsa, fazla toprak alan, derecelendir
medeki değer üzerinden fazla kısım için borçlan dirilir. Verilen toprağın değeri önceki toprağım 
değerimden az ise aradaki fark toprak sahibine peşin olarak ödenir. 

d) (c) ibemdinldeki borçlandırma ve ödemeye esas olan miktarlar, bu kanunum 99 ncu mad
desinde yazılı rcllöve ölçümlü neticesinde bulunan ve tescile esas olan yüzölçümü ve değerler 
nazarı dikkate ahnarak saptanır. 

Kamu hizmetlerine katılma : 

3VEADDE 97. — Toplulaştırma yapılam alamda yol, kanal ve her türlü kamu tesislerinin kap
layacağı yerler dolayıs^yle meydana gelecek arazi eksilmeleri Hazinemin özel mülkiyetindelki 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği nıelfcih 

MADDE 95. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 96 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Millet Meclisi metninin 97 nci maddesi aynıen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

topraklardan karşılanır. Bu yolla karşılanamayan kısım, toplulaştırmadan doğan kıymet kar
şılığı ve toplulaştırmanın sağlayacağı yararlar nedeniyle arazi değerleri ile orantılı olarak 
maliklerin arazisinden düşülerek karşılanır. Düşülen miktar malil::n arazi değerinin yüz^e be
şinden çok olamaz. Bu miktar teknik zorunluiluk nedeniyle yüzde besi geçerse düşülen fasla kı
sım (bu kanuna göre karşılığı peşin ödenerek kanıulaştırılır. 

Toplulaştırma alanında uygulama sonucu geriye kalan topraklar bu kanun hükümleri gere
ğince Hazine adına tescil oüunur. 

Tahsis plan ve projelerinin onanması : 

MADDE 98. — Toplulaştırmada tahsis plan ve projeleri son şeklini aldıktan sonra Toprak ve 
Tarım Eeformu Müsteşarlığınca onanır ve uygulamaya konur. 

Toplulaştırma sonucunda arazisi tamamen veya 'kısmam alınacak kimse, kendisine tahsis 
edilecek arazi/yi kaibul etmediği takdirde alınması kararlaştırılan arası, bu kanun hükümlerine 
göre kamulaştırılır ve kamulaştırma bedeli 40 ncı madde hükümlerine göre ödenir. 

rygıdama ve tescil işlemi : 

MADDE 99. — Proje •kesinleştikten sonra araziye uygulanır. Uygulama sonucu meydana ge
len yeni durumun rölöve ölçümleri, ilgili kuruluşların 3rardımı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce yapılır. Tahsis ©dilen yeni parseller malikleri adına tapuya tescil edilir ve eski kütük 
sayfaları re'sen kapatılır. Bu işlemlerden hiçjbir vergi, harç ve resim alınmaz. 

Toplulaştırma alanlarında alınacak tedbirler : 

MADDE 100. — Toplulaştırma projesinin uygulanmasına başlanacağı tarih en az altı ay ön
ce o alandaki çiftçilere alışılmış araçlarla duyurulur. 

Toplulaştırma yapılacak alanda uygulamayı geciktirmemek için ekilecek ürünün çeşidi, kap
layacağı alan ve yeri, köy ihtiyar kurulunun da görüşü alınarak kaılarlaşitıniiır. Çiftçiler bu ka
rara uymak zorundadırlar. Kararda belirtilen hususlara uymayanlar uygulamadan doğan herhangi 
bir tazminat isteminde bulunamazlar. 

Toprak bütünlüğünün korunması : 

MADD 101. — Toplulaştırma sonucunda tahsis olunan parseller, ikinci fıkra hükmü saklı kal
mak üzere, nzaen veya hükmen taksim edilemez veya ifraz işlemlerine konu olamam. 

Parsellerin rızaen veya hükmen taksimi veya ifrazı hakkında bu kanunun €3 noii maddesi 
hükmü, toprak sahibinin ölümü halinde toprağın •mirasçılara geçmesi ve mirasçıların tasarrufu 
hususumda bu kanunun 68 ve 69 ncu maddeleri hükümleri uygulanır. 

Hakların aktarılması : 

MADDE 102. — Toplulaştırılan taşınmaz mallar üzerindeki tapuya kayıtlı ayni ve şahsî hak
lar ve haoizler toprak sahibinin yeni parselleri üzerine genel hükümlere göre aktarılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında toplulaştırma : 

MADDE 103. —- Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında toplulaştırma, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

Bu alanlardaki toplulaştırma işlemlerine ilişkin kararlar, uygulamalar, tasdikler, ilânlar, du
yurular, tahsisler, itirazların tetkiki ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi, kamulaştırma ve diğer 
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(Geçici Eo misyonun kabul ettiği metin 

MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Millet Meclisi metninin 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — .Miıllet Meclisi metninin 100 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 101. — Millet Msclisi metninin 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Millet Meclisi metninin 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Millet Meclisi metninin 103 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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.(Millet jMeclüsiaım kabul ettiği metin) 

işler bu kanun hükümlerine tabidir. Ancak, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına verilmiş 
olan görevler ve tanınmış olan yetkiler Toprak su Genel Müdürlüğünce yerine getirilir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili itirazlar, o mahaldeki tapulama mahkemelerimde, tapula
ma mahkemelerinin mevcut oûimaması halinde il veya ilçe asliye hukuk mahkemelerinde incele
nerek karara bağlanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

DEVLET SULAMA ŞEBEKELERİNDE TOPRAK VE TARIM REFORMUNUN UYGULANMASI 

Tanını : 

MADDE 104. — Etüt ve projelerine göre yapım ve geliştirme bedelinin tamamı veya bir kıs
mı Devletçe yüklenilen sulama şebekeleri, toprak ve tanm reformu uygulaması yönünden Dev
let sulama şelbekesi (sayılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtme ve ilân : 

MADDE 105. — Devlet sulama şebekelerine ilişkin istikşaf projelerinin kapsadığı arazi, 
içine giren köyler de belirtilmek suretiyle ilgili bakanlıkça Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığına bildirilir. Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığı, yapacağı inceleme sonucuna gföre, 
toprak ve tarım reformu bakımından uygun gördüğü proje alanını, sınırlarını da belirterek top
rak ve tanm reformu bölgesi ilân edilmek ve bu yolda karar almak üzere Bakanlar Kuruluna 
önerir. i 

Bakanlar Kurulunca toprak ve tarım reformu bilgesi ilân edilen Devlet sulama şelbekesi alan
larında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Sulama projesi alanı içinde kalan arazi ile ilgili işlemler : 

MADDE 106. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak ilân edilen Devlet sulama projesi ala
nı içinde kalan toprakların ilân tarihindeki kamulaştırma karşılıkları bu kanundaki esaslara gö
re takdir edilir. Tespit edilen bu karşılıklar, tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilmek üze
re tapu dairesine bildirilir. 

Baraj gölü, regülâtör, pompa istasyonu ve emsali sulama tesisleri ile birinci ve ikinci derece
deki sulama ve 'drenaj kanalları inşası için gerekli taşınmaz mallar, karşılıkları peşin ödene
rek kamulaşltırılır. Bu arazi sahiplerine isterlerse ve varsa sulama şebekeleri alanı içinde eski 
arazMne eşldeğerde toprak verilebilir, üçüncü ve dördüncü derecedeki kanalların inşası için 
lüzumlu arazi bu kanunun 97 nci maddesine göre karşılanır. 

Sulama projelerinin, etüt, planlama ve uygulama safhalarında şebeke içinde toplulaştırma il
ke ve şartlarına uygunluğunun sağlanması idin Devlet Su İşleri ve Topraksu Genel Müdürlüğü 
birlikte çalışır. Bu kuruluşların birlikte çalışmaları ile ilgili esaslar, görev ve sorumlulukları, 
bağk bulundukları bakanlıkların mütalâaları alınimak suretiyle Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sulama şebekesi tamamlandıktan sonra, şebeke içinde toprağı bulunanlara, 94 ve 96 nci mad
delerde gösterilen esaslara göre belirtilecek miktarda mümkün olduğu ölçüde topluca, eski arazi
si eşdeğerinde toprak verilir. 

Verilen eşdeğerdeki toprak bu kanunun 28 nci maddesinde gösterilen miktarları geçtiği tak
dirde fazlası kamulaştunlır. 

Cumhuriyet Senatosu '(S. Sayısı : 280) 



— 63 — 

(G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 104. — Millet Meclisi metninin 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 105. — Millet Meclisi (metninin 105 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 106. — Millet (Meclisi (metninin 106 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Verilen eşdeğerdeki toprağın bu kamınım 54 ncü maddesinde gösterilen miktardan az ol
ması halinde, yeter toprak bulunduğu takdirde bu toprak 54 ncü maddede gösterilen miktara 
tamamlanır. Aradaki değer farkı için toprak sahipleri bu kanundaki esaslara göre borçlandın-
Lir. 

Proje alanındaki toprağın işletilmesi : 

MADDE 107. — Sulama proje alanı içindeki topraklar sulama şebeke kısımları tamamlanıp 
sulanıneaya kadar sahiplerince islenir veya işletilir. 

Devlet sulama şebekelerinde tarımsal yerleşim : 

MADDE 108. — Toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edijien Devlet sulama alanlarından ge
rekli görülenlerde, Toprak ve Taran Reformu örgütüııse su ve araziden faydalanma şeMine uy
gun tarımsal yerleşimi düşeni plânlanır ve uygulanır. 

Toprağın işletilmesi esasları : 

MADDE 109. — Toprak ve tarım reformu bbölgesi olarak ilân edilen Devlet sultama şebeke
leri içinde uygulanacak tarım şekilleri, nöbetisin ey3 girecek bitkiler, ekilecek ve yetiştirilecek 
ürün türleri ile hayvan cins ve ırkları, yetkili kuruluşların araştırma sonuçlarına dayanılarak Top
rak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca çiftçiye tavsiye edilir ve uygulama için gerekli teş
vik tedbirleri alınır. 

Devlet sulama şebekesi alanı içinde toprağı bulunan çiftçilerden bu tavsiyelere uymayanlar bu 
kanunla öngörülen kredi ve benzeri teşvik yardımlarından faydalanamazlar. 

ONUNCU BÖLÜM 

KİRACILIK VE ORTAKÇILIK 

Ki ret edik : 

MADDE 110. — Toprak sahibi ile kiracı arasında düzenlenen, kiracının toprağı işleyip seme
relerini almasını ve buna karşılık toprak sahibine önceden kararlaştırılan nakdî veya aynî veya 
hem nakdî hem aynî belirli bir miktarı kira olarak ödemesini öngören sözleşmeye dayanan işlet
me şekline «kiracılık» denir. 

Ortakçılık : 

MADDE 111. — Toprağın işlenmesi sonucu elde edilecek ürünün belirli bir oranda toprak sa
hibi ile toprağı işleyen arasında paylaşılmasını öngören sözleşmeye dayanan işletme şekline «or
takçılık» denir. 

Ortakçılıkta toprak sahibinin işletmeyi denetim hakkı vardır. 

Kira süresi ve kira bedelinin ödenmesi : 

MADDE 112. — Kira sözleşmesi süresi dört yıldan az olamaz. Sözleşmede daha uzun bir süre
nin kabul edilmesi mümkündür. i:\ 

Yıllık kira bedelini ödeme şekil ve şamam, nakdî ödemelerde yetiştirilen anaürüııün satışın 
dan, ayni ödemelerde hasadından sonra olmak üzere sözleşmede gösterilir. 

Yıllık kira bedelinin yarısından fazlasının peşin olarak ödenmesi kiracıdan istenemez. 
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MADDE 107. — Millet Mecliis metninin 107 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 108. — Millet Meclisi metninin 108 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 109. — Millet Meclisi meitninin 109 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 110. — Millet Meclisi »metninin 110 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — (Milat Meclisi metninin 111 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 112. — 'Milllet (Meclisi metninin 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ortakçılık süresi ve ortakçılık payının verilmesi : 

MADDE 113. — Ortakçılık süresi dört yıldır. Sözleşmede bir yıldan az olmamak üzere daha 
kısa bir sürenin kabul edilmesi mümkündür. 

Toprak sahibinin payı yetiştirilen her ürünün hasadımdan sonra verilir. 

Kira ve ortakçılık sözleşmelerinin düzenlenmesi : 

MADDE 114. — Kira ve ortakçılık sözleşmeleri, bu kanun hükümlerine ve Toprak ve Tamım 
Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelik ve tip sözleşme esaslarına uygun olarak yazılı 
şefciMel düzenlenir. 

Yukardaki fıkra uyarınca düzenlenmemiş olan kiracılık ve ortakçılık sözleşmelerini kiracı ve
ya ortakçı, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içinde toprak sahibine bildirmek 
kaydı ile ilk hasat mevsimi sonunda feshedebilir. Otuz günlük süre içinde kiracı veya ortakçı mu
kaveleyi feshedeceğini toprak sahibine bildirmediği takdirde mukavele, bu kanuna ve ilgili yö
netmelik ile tip sözleşme esaslarına göre yapılmış sayılır, 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kiracının kiraladığı toprak ile varsa kendi toprakları
nın toplamı, bu kanunun 28 nci maddesinde gösterilen miktarı aşamaz. 

Kiracının veya ortakçının kiraya veya ortağa vermesi : 

MADDE 115. — Kiracı veya ortakçı arazi sahibinin izni olmadıkça, kiraladığı veya kendisine 
ortağa verilen toprağı tamamen veya kısmen başkasına kiraya veya ortağa veremez. 

Verginin toprak sahibince ödenmesi : 

MADDE 116. — Toprak ile ortağa veya kiraya verilen yerlerdeki tesislerle ilgili bina ve ara
zi vergilerinin kiracı veya ortakçı tarafından ödenmesini öngören açık veya kapalı her şart hü
kümsüzdür. 

Toprak sahibinin isteyemeyeceği hususlar : 

MADDE 117. — Toprak sahibi, aşağıdaki hususları, kiracılık veya ortakçılık sözleşmesine şart 
olarak koyamaz veya bunların yapılmasını kiracı veya ortakçıdan isteyemez: 

a) Kiracmm. ortakçının veya bunların aileleri üyelerinin kendi işlerinde karşılıksız olarak 
çalışmasını, 

b) işletmeden elde edilen kiracı veya ortakçıya ait ürün payının o üründen aynî olarak ken
disine veya kendi istediği şekilde ve istediği yere satılmasını veya kendi tesislerinde işlenmesini, 

c) İşletmeye yahut kiracı veya ortakçı ailesine gerekli ihtiyaç maddelerinin kendisinden ve
ya kendi göstereceği satış yerlerinden sağlanmasını, 

'd) Borcun teminatı olarak gösterilen ürünlerin paraya çevrilmesi hakkı saklı kalmak kaydıy
la, yaptığı malî yardım karşılığının elde edilecek üründen aynî olarak verilmesini. 

Toprak sahibinin süre bitiminden önce fesih hakkı : 

MADDE 118. — Toprak sahibi; aşağıdaki hallerde kira veya ortakçılık sözleşmesini, infaz ilk 
hasat dönemi sonunda icra edilmek üzere, süre bitiminden önce feshedebilir: 

a) Kira bedelinin ödenmesinde veya ortaklık payının verilmesinde mücbir sebepler dışında 
bir gecikme olmuşsa ve arazi sahibi tarafından verilen otuz günlük ek süre içinde de ödenmıeımişse 
veya mücbir sebeplerle de olsa devamlı ödeme imkânsızlığı ortaya çıkmışsa, 
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(Geçici Komisyonum kabul ettiği metin) 

MADDE 113. — Millet Meclisi metninin 113 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 114. — Millet Meclisi metninin 114 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 115. — Millet 'Meclisi metninin 115 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 116. — Millet Meclisi metninin 116 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — (Millet Meclisi metninin 117 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — Millet GVEecüisi metninin 118 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) Kiracı veya ortakçı toprağın verimli şekilde işletilmesini tehlikeye sokmuş yahut kiracı
nın veya ortakçının savsaması yüzünden toprağın kullanıma kabiliyeti önemli derecede azalmışsa, 

c) Kiracı veya ortakçı, sahibinin muvafakati olmaksızın toprağın tamamını veya bir kısmım 
başkasına kiraya veya ortağa vermişse. 

Feshi bildirme ve sözleşmenin uzaması : 
MADDE 119. — Taraflardan her biri süresinin bitmesinden en az üç ay önce sözleşmenin 

feshini diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Toprak sahibi veya kiracı veya ortakçı feshi bii-
diırıneidiği takdirde sözleşme akil yıl süre ile aynı şartlanla uzamış sayılır. 

Kiracının veya ortakçının ölümü : 

MADDE 120. — Sözleşme süresi içinde kiracı veya ortakçının ölümü halinde sözleşme, isletme
de kendisi ile birlikte çalışan eşinin veya reşit çocuklarının üç ay içinde istemleri üzerine aynı 
şartlarla devam eder. 

Toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü : 

MADDE 121. — Sözleşme süresi içinde toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü halinde 
kira veya ortakçılık sözleşmesi, süresinin bitimine kadar aynı şartlarla devam eder. 

Ancak, toprağın yeni sahibi toprağı kendisi işletmek istiyorsa ahım tarihimden itibaren altı ay 
içinde bildirmek şartryle sözleşmeyi feshedebilir. Ancak, infaz ilk hasat dönemi sonunda icra 
edilir. 

Ortaklık payı : 

MADDE 122, — Toprak sahibine verilecek ortaklık payı. yıllık üretimden elde edilecek ürü
nün yüzde ellisini geçmemek üzere, taraflar arasında serbestçe saptanır. 

Öncelikle satmalına hakla : 

MADDE 123. — Toprak sahibi, kiraya veya ortağa verdiği toprağı kiracılık veya ortakçılık 
sözleşmesi sona ermeden satmak istediği takdirde bunu kiracı veya ortakçıya bildirmekle yüküm
lüdür. Kiracı veya ortakçının işlediği toprağı öncelikle satınalma hakkı vardır ve bu hakkını ıt
tıla tarihinden itibaren bir ay içinde kullanabilir. 

Satışta, toprak sahibi toprağının kirada veya ortakçıda bulunup bulunmadığını tapu dairesine 
beyana mecburdur. Tapu dairesi, arazinin kirada veya ortakçııda bulunduğunun beyan edilmeısi 
halinde satışın yapıldığını kiracı veya ortakçıya bildirmekle yükümlüdür. 

Kiracı veya ortakçı toprak sahibinin üçüncü şahsa satmak istediği toprağın tamamım satınal-
mak zorundadır. Ancak, toprağın bulunduğu yer toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edildiğin
de, kiracı veya ortakçının bu hakkını 'kullanmak suretiyle sahibolacağı arazinin, bu kanunun 28 . 
nci maddesinde yazılı miktarları aşan kısmı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kamulaş-
tırılır. 

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

Kiracı veya ortakçının öncelikle satınalma hakkı, Medenî Kanıma d3.y$v,?,.v. kanunî siif'a hak-
kmdîîiı sonra, sözleşmeden doğan şüf'a hakkından onca gelir. 
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(Gerici Koiıil'syoıiuııı kabul ettiği. metin) 

MADDE 119. — Mület Meclisi metninin 119 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Millet Meclisi metninin 120 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 121. — Millet Meclisi metninin 121 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 122. — Millet Meclisi metninin 122 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 123. — Millet Meclisi metninin 123 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kiracı veya ortakçının, süre bitiminden önce sözleşmeyi fesih hakkı : 

MADDE 124. — Kiracı veya ortakçı, sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini 
engelleyen mücbir selbeplerin varlığı halimde üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartryle sözleş
meyi süresi bitmeden feshedebilir. 

Topak sahibinin yükümlülükleri : 

MADDE 125. — Toprak sahibi, kiracının veya ortakçının toprak üzerimdeki tarımsal üretim
le ilgili çalışmalarını önleyici veya zorlaştırıcı veya sözleşme süresince kiracıyı veya 'ortakçıyı 
sözleşmeyi feshe zorlayıcı fiillerde bulunamaz. 

Uyuşmazlıkların çözülmesi : 

MADDE 126. — Bu kanunun kiracılık ve ortakçılığa ilişkin hükümlerinin uygulanması ile 
ilgili uyuşmazlıklar, toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından çı
kan uyuşmazlıklara bakan mahkemelerde ve reform bölgesi dışında ise görevli mahkemelerde çö
zülür. 

Uyuişmazlılklların çözülmesinde sözlü yargılama u'suıliü uygulanır. Mahkeme, uyuşmazluk konu
sundaki kararını başvurma tarihinden itibaren üç ay içinde verir. Değeri beşjbiın liraya kadar olan 
uyuşmazlıklarda mahkemenin kararı kesindir. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kiracılık veya ortakçılıkla işletme yasağı : 

MADDE 127. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kiracılık veya ortakçılık yoluyle toprak 
işletilemez. 

Bu yerlerde kiracılık veya ortakçılık suretiyle işletildiği tespit edilen topraklar kamulaştırılır. 
Ancak tamamen veya kısmen kamulaştırmaya tabi toprak, kamulaştırma işlemleri tamamlanın

caya kadar kiracılık veya ortakçılıkla işletilebilir. 
128 nci madde hükmü saklıdır. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kira ve ortakçılık sözleşmesinin yapılabileceği haller : 

MADDE 128. — Toprak ve tarım reformunun uygulanması ile ilgili kamulaştırma işlemleri 
tamamlanan bölgelerde, aşağıdaki bentlerde yazılı olan kişiler topraklarını kiraya veya ortağa ver
mek suretiyle işletebilirler : 

a) Askerlik, tutukluluk, hükümlülük, uzun süren hastalık veya sakatlık, öğrenim yapmak do
layısıyla toprağını doğrudan doğruya işletemeyenler bu durumları devam ettiği sürece, 

b) Velayet veya vesayet altındaki küçükler, rüştlerini kazanmcaya kadar, 
c) Çalışamayacak kadar yaşlı olanlar sürekli olarak, 
d) Dul kadınlar, evli olmayan kız çocukları medenî durumlarında bir değişiklik olmadığı ve 

topraklarını bizzat işletemedikleri sürece, 
e) Başkaca haklı bir özürü olanlar bu özürbri devam ettiği sürece, 

f) Meslek, sanat ve görevlerinin icabı olarak ikametgâhlarının başka ilde bulunması nedeniyle 
sahibi oldukları toprağı doğrudan doğruya işlemeyen veya işletemeyenler, Türkiye'deki toplam 
arazileri bu kanuna ekli 3 ve 4 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tabloya göre bu
lunan miktarların yarısını geçmemek kaydı ile, 

g) Çalışmak üzere yurt dışına giden ve Türkiye'deki toplam arazileri bu kanuna ekli 3 ve 
4 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tabloya göre bulunan miktarları geçmeyen işçi-
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(O'eeiei Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 124. — (Millet Meclisi ımetninin 124 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 125. — Millet Meclisi metninin 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 126. — Millet Meclisi metninin 126 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 127. — Millet Meclisi Imetninin 127 nci maddesi aynen kabuil edilmiştir. 

MADDE 128. — Millet Meclisi metninin 128 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ler çalışmak için Türkiye'den ilk ayrıldıkları tarihten başlamak üzere, gittikleri ülkede çalıştıkları 
sürece en çok beş yıl müddetle, 

h) Arazi sahibi bulunan Türlüye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Türkiye'deki toplam arazile
rini, bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tabloya göre bulunan 
miktarları geçmemek üzere görev süreleri sonuna kadar, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında bulunan işçiler hakkındaki (g) bendinde ön
görülen beş yıllık süre bu kanunun yayımı tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Bu maddeye göre kiracılık veya ortakçılık yoluyla toprağın işletilebilmesi için yukardaki bent
lerde yasılı durumları tevsik eden belgelerin Toprak ve Tarım Reformu Örgütünce kabul edilmesi 
şarttır, 

Üçüncü fıkrada yazılı belgeleri vermeye ve onaylamaya yetkili makamlarla belgelerin verilme
sine ait diğer esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gös
terilir, 

Yukardaki hallerde kira ve ortakçılık sözleşmesi süresi dört yıldan kısa olabilir. 

Kiracılık ve ortakçılıkla işletmenin denetimi : 

MADDE 129. — Kiracılık ve ortakçılıkla işletilen arazide, mal sahibi düe kiracı ve ortakçıların, 
bu kanuna ve (sözleşme hükümlerine uyup uymadıkları, toprak ve taran reformu bölgelerinde 
Toprak ve 'Tanıra. Reformu örgütü ve (toprak ve (tanım reformu bölgeleri dışında Tarım Bakanlığı 
örgütünce denetlenir. 

Kamulaştırılan arazi ile ilgili kira ve ortakçılık sözleşmelerinin sona ermesi : 

MADDE 130. — Toprak ve Tarım Reformu Kanununa müsteniden kamulaştırılmasına karar 
verilen arazi ile ilgili kira veya ortakçılık sözleşmeleri, kamulaştırma kararının verilmesini ta
kip ©den hasat mevsimlinin nihayetinde kendiliğinden sona erer. 

Söz konusu arazi, kiracı veya ortakçı tarafından kendiliğinlden tahliye eıdilmediği takdirde, 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının müracaatı üzerine, o mahaldeki icra dairesi 
araziyi tahliye ederek Toprak ve Taran Reformu Bölge Başkanlığıma teslim eder. 

Bu kanunun 23 ncü maddesinin (c) bendi gereğince Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
tarafından kiraya verilen arazilerden dağıtılmasına karar verileni/er, ıdağıtım kararını takip 
eden hasat mevsimi sonlunda bu maddenin ükinci fıkrası hükiimlelrine göre tahliye edilir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLAR 

Tanım : 

MADDE 131. — Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken: 
a) Hayvanlarını otlatmalan ve otundan yararlanmadan için tahsis edilen veya öteden beri 

bu amaçla kullanılagelen araziye «mera», 
b) Hayvanlarıyla birlikte yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmalan ve otundan 

yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen araziye «yaylak», 
c) Hayvanlarını kış mevsiminde barmdırmalan ve otundan yararlanmaları içim tahsis edilen 

veya öteden beri bu amaçla kulanılagelem araziye «kışlak», 
Denir. 
Umuma ait çayır ve otlakların kullanılmasında ve yararlanılmasında da meralara ilişkin hü

kümler uygulanır. 
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(Oc-cjk'i. Komisyoııun kabul ettiği metin) 

MADDE 129. — Millet Meclisi imetninin 129 ncu maddesi aynen -kabul scMlmiştir. 

MADDE 130. — Millet Meclisi metninin 130 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 131. — Millet Meclisi metninin 131 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mera, yaylak ve kışlakların hukukî durumu : 

MADDE 132. — Mera, yaylak ve kışlaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki menfaati 
umuma ait yerlerdendir. 

Mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma bu kanun hülriimlerine tabidir. 
Bu kanunun uygulanmasına başilanmamış olan yerlerde 5618 sayılı Kanunun ek 3, 4 ve 5 nci 

maddeleri gereğince veya il, ilçe idare heyetlerince yapılmış olan tahsMere veya teessüs etmiş 
teamüllere göre, köy ve belde halkı mera, yaylak ve kışlaklardan münferiden veya müştereken 
eskisi gibi istifadeye devam ederler. 

Tahsis sekli veya yararlanılma olanağı ile mera, yaylak veya kışlak niMğimde olan 'arazi 
üzerinde kazandırıcı zamanaşımı yoluyla mülkiyet ve diğer aynî haklar edinilemez. 

Mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilecek yerler : 

MADDE İS3. —- Köyler veya beldeler halkına tespit edilecek ihtiyaca göre aşağıdaki yerler 
mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilir : 

a) Eskilden beri mera, yaylak ve kışlak olarak terk edilen yerlerle bir tahsis kararı uyarın
ca aynı amaçla köy veya belde halkına bırakılan yerler, 

b) Bu kanuna göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrime geçen araziden mera, 
yaylak ve kışlak olarak yararlanılabilecek yerler. 

Tespit ve tahsisi yapacak kuruluşlar : 

MADDE 134. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde mera, yaylak ve kışlakların tespit ve 
tahsisi, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının görevleradireceği, Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğüne bağlı Toprak komisyonları marifetiyle Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığınca yapılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi zo
runlu görülen köyler veya beldelerde mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi işleri Köy işleri 
Bakanlığınca yürütülür. Ancak bu yerlerin daha sonra toprak ve tarım reformu bölgesi olarak be
lirtilmesi halinde, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi yeniden düzenlenebilir, 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri içindeki orman tahdidi yapılmamış ormanlık böl
gelerde ımera, yaylak ve kışlakların tespiti, birinci fıkra hükümlerine göre Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı ve Orman Bakanlığınca; toprak ve tarım reformu bölge
leri dışındaki orman tahdidi yapılmamış ormanlık bölgelerde mera, yaylak ve kışlakların 
tespiti ise Köy İşleri ve Orman Bakanlığınca müştereken yapılır. 

Ormanlık bölgelerde yapılacak tespit ve tahsislerde, tespit ve tahsisi yapacak komisyona bir or
man yüksek mühendisi veya teknisyeninin üye olarak katılması zorunludur. 

İdari makam, ve idarî yar yi mercüerindeki dosyaların devri : 

MADDE 135. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinin ilânını müteakip bir ay içinde tespit ve 
tahsis işleriyle görevli idarî makamların elindeki dosyalar ile idarî yargı mercilerindeki mera, yay
lak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklara ait bütün dosyalar, bu kanundaki hükümlere göre işlem 
yapılmak üzere bu kanunla kurulan yeni tespit ve tahsis makamlarına devredilir. Yeni tespit ve 
tahsis makamları kendilerine devredilen dosyaları en kısa zamanda karara bağlarlar. 
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MADDE 132. ı— Millet Meclisi metninin 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 133. — Millet Meolisi metninin 133 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 134. — Millet Meclisi metninin 134 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 135. — Millet Meclisi metninin 135 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Başlama ilân ve tebliği : 

MADDE 136. — Mera, yaylak ve kışlakları tespit ve tahsis ile görevli komisyon, tespit ve tahsis 
edilecek mera, yaylak ve kışlakları, bunların ilgili olduğu köy veya belediyeleri, inceleme gün ve 
yerini, inceleme gününden en az otuz gün önce bu köy veya belediyelerle bağlı oldukları ilçelerde 
alışılmış araçlarla ve varsa ayrıca il gazetesinde ilân eder. Durum, ilgili köylerin muhtarlarına 
ve belediyelerin başkanlarına da tebliğ edilir. 

Tespit ve tahsisten önce yapılacak itler : 

MADDE 137. — ilgili köylerin muhtarları veya belediyelerin başkanları 136 ncı maddeye göre 
yapılan tebliğden itibaren otuz gün içinde mera, yaylak ve kışlakların tamamen veya kısmen kendi 
köylerine veya beldelerine aidolduğunu ispata yarayan bütün bilgileri ve belgeleri komisyona ver
mek sorundadırlar. Muhtarlar veya belediye balkanları, köylerinde veya beldelerindeki ailelerin 
sayasını ve bunların hayvanlarının cins ve miktarını da aynı süre içinde yazılı olarak komisyona 
bildirirler. 

Komisyon, mera, yaylak ve kışlak alanlarının tespiti bakımından gerekli bilgi ve kayıt suret
lerini tapu dairesinden ve ilgili diğer dairelerden sağlar. 

Gösterilen belgeleri ve verilen bilgileri kapsayan bir tutanak komisyonca düzenlenir. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla 'bunlara ait ihtiyacın tespiti : 

MADDE 138. — Komisyon, bölgenin ekonomik durumunu, iklim özelliklerini, toprak işletme 
esaslarını, kullanma şekillerini ve kullanma kabiliyet sınıflarını gözönünde tutarak mevcut veya 
yeniden mera, yaylak ve kışlak olabilecek alanları sulama ve geçit yerlerini tahdit ve tespit eder, 
yoksa gerekli haritalarını yapar veya yaptırır. 

ilgili köy veya belde halkı, bu alanların karakter ve otlatma gücü, gelecekteki bitkisel ve hay
vansal gelişme ve otlatılacak hayvan cins ve miktarı dikkate alınarak o köy veya beldelerin mün
feriden veya müştereken yararlanacağı mera, yaylak ve kışlak ihtiyacı tayin edilir ve bir büyük baş 
hayvan birimi için tespit edilecek otlatma gücü esası üzerinden o yerlerdeki çiftçji ailelerinin ot
latma hakkı bulunur, ihtiyaçtan fasla çıkan mera, yaylak ve kışlak ihtiyaç içinde bulunan en yakın 
köy, köyler ve beldelerin mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçları için bu kanun hükümlerine göre tahsis 
edilebilir. 

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

Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit edilen yerlerin bu kanunda gösterildiği üzere sınırlanmasına 
esas olmak üzere, köy muhtarı veya belediye başkanı da hasır bulunduğu halde arazide sının gös
termeye yarayacak işaretlerin konması komisyonca sağlanır. 

Mera. yaylak ve kışlak alanlarının tespiti, kendilerine mera, yaylak ve kışlak tahsis edilecek köy 
ve?/a belde halkımn ihtiyaçlarının ve otlatma haklarının tayini, hayvanların hangi mevsim ve aylar
da nasıl ve ne biçimde mera, ya3Tlak ve kışlaklarda atlatılabilecekleri ve benzeri hususlar, ilgili ba
kanlıkların mütalâaları alınarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelik
te belirtilir. 

Tahsis haran ; 

MADDE 139. — Komisyon alacağı kararla, 138 nci madde gereğince mera, yaylak ve kışlak 
ve bunlara ilişkin sulama ve geçit yeri olarak tespit edilen alanları, ilgili köy ve beldeler halkının 
veya toprak ve tarım reformu uygulaması gereğince yerleşime tabi tutulmuş olanların veya mera, 
yaylak ve kışlaklardan bu amaca göre yapılmış tahsis veya öteden beri devam edegelen kullanma 
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MADDE 136. — Millet Meclisi metninin 136 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 137. — Millet Meclisi metninin 137 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 138. — Millet Meclisi metninin 138 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 139. — Millet Meclisi metninin 139 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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şekline dayanarak yararlanma hakları bulunan çiftçi ailelerinin ortak yararlanmalarına tahsis 
eder. Kararda tahsis edilen yerin mera, yaylak ve kışlak ve bunlara ilişkin sulama ve geçit yeri 
olarak tahsis amacı, otlatma gücü ve bu güce göre aile başkanlarının yönetmelikte gösterilecek 
büyük baş hayvan birimi üzerinden otlatma hakkı ve otlatabilecekleri hayvan cins ve miktarı belir
tilir. 

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

Mera, yaylalı ve kışlak kütüğü : 

MADDE 140. — Tapu sicil muhafızlıkları veya memurluklarınca bölge itibariyle mera, yaylak 
ve kışlakların kaydı için ayrı bir kütük düzenlenir, 

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

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

Bu kütüğe kaydolunacak hususlar, Köy işleri Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro G-enel Müdürlü
ğünün görüşü alınarak, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilir, 

Tebliğ ve kütüğe ketyrt : 

MADDE 141. — Tahsis kararı, komisyonca ilgili köy muhtarlarına veya belediye başkanlarına 
tebliğ olunur. Ayrıca birer örneği mera, yaylak ve kışlak kütüğüne kaydedilmek ve saklanılmak 
üzere tapu dairesine ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Tahsis kararma karşı ilgili köy veya belediyelerin toprak ve tarım reformu bölgesinde bu ka
nunun uygulanmasından çıkan uyuşmazlıklara bakan mahkemede, toprak ve tanm reformu bölgesi 
dışında görevli adliye mahkemesinde, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dâva açma 
hakkı vardır. 

Tahsis amacı ve değiştirilmesi: 

MADDE 142, — Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu kanunda gösteri
lenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen araziler
den : 

a) Kendisine tahsis yapılmış olan köy veya belde halkının ihtiyacından fazla geldiği veya o 
bölgedeki ekonomik ve sosjral değişmeler dolayısiyle kısmen veya tamamen ihtiyaç kalmadığı an
laşılanlardan işlenmeye elverişli olan, 

b) imar Kanunu hükümlerine göre köy veya belediyelerin imar ve yol istikamet planları ya
pılırken imar sınırı içine alınması zorunlu olan, 

c) Diğer kanunlar dolayısiyle yeni bir yerleşim sahası içine alınması gerekli bulunan, 
d) Toprak muhafazası, millî park kurulması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlen

mesinde kamu yararı olan, 
Yerlerde, tahsis amacının değiştirilmesi toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım 

Reformu Müsteşarlığının, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Köy işleri Bakanlığının tas
vibi ile olur, 
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MADDE 140. — Millet Meclisi metninin 140 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 141. — MOlet Meclisi metninin 141 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 142. — Millet MecOıisi metninin 142 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tahsis l: ar arının ilânı ve ictihkak davası : 

MADDE 143. — Komisyonun mera, yaylak ve kışlak tahsisi hakkında 139 ncu maddeye göre 
aldığı karar, ilgili köy veya belediyelerle bağlı oldukları ilçelerde alışılmış araçlarla ve varsa ay
rıca mahallî gazetede ilân olunur. 

Me-r?., yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen yer üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak 
iddia edenler, bu tahsisi öğrendikleri veya öğrenmiş sayılabilecekleri tarihten başlayarak altmış 
gün ve her halde ilân tarihinden itibaren bir yıl içinde istihkak davası açabilirler. Bu sürenin geç
mesinden sonra acılan istihkak davaları dinlenmez, 

Uyuşmazlıklar, toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından çıkan uyuş
mazlıklara bakan görevli mahkemede, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında görevli adliye 
mahkemelerinde çözülür. Tahsis edilen yer, belediye sınırları iğinde ise Hazine ile birlikte ilgili 
belediye, belediye sınırları dışında kalıyorsa Hazine ile ilgili köys açılacak davada hasım göste
rilir. 

Bu kanun gereğince aynî hakkı son bulan kişilerin talep hakları bu hakkın son bulduğu tarih
teki bedele dönüşür. 

Hakları bedele dönüşenler, aynî hakkın son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde bedel da
vası açabilirler. Açılacak davada yalnız Hazine hasım gösterilir. Bu fıkra gereğince ödenmesi 
gereken bedele 49, 41 ve 42 nci maddelerin hükümleri uygulanır. 

Mera, ya yi al; ve İr, si al; ih-e rinde kazandırıcı zamanaşımı yoluyla yaydram olan tescillerin durumu: 

I'IÂF-PJD 144. --- Kamu yarsrma tahsisli, merr, ^/aylak ve kışlaklarla bu amaca tahsis edilecek 
aynı nitelikteki arazi üzerinde Hazine ve ilgili kanın tüzel kişileri hasım gösterilmeksizin alın
mış olan ve kazandırıcı zamanaşımı sebebine dayanan kararlara ö'öre yamlmıs bulunan tescillerin 
iptalleri talebedilebilir. 

Mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi ile görevli komisyonlar görevlerini yaparlarken 
birinci fıkra hükmime giren böyle bir durumla karşılaştıklarında, durumu gerekli işlem yapıl
mak üzere toprak ve tarım reformu bölgelerindeToprak ve Tarım Reformu Örgütüne, toprak ve 
tarım reformu bölgeleri dışında Hazineye ihbar etmekle yükümlüdürler. 

Tali sis l;arannda değişildi]; : 

HADDE 145 — Köy veya beldeler halkının mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçlarındaki değişme 
ve gelişmeler gözönünde tutularak toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı, toprak ve tarım reformu bölgaleri dışında Köy İşleri Bakanlığı ihtiyaç halinde 
tahsis kararının değiştirilmesini komisyondan her zaman isteyebilir. Tahsis kararındaki değişiklik
ler mera, yaylak ve kışlak kütüğüne işlenir. 

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

d.fera, yaylak ve Inşled; iddiasının ispatı : 

HADDE 143. — Mera, yaylak ve kışlak kütüklerinin tanziminden sonra bu kanuna göre tahsis 
.Tapılmış olan köyler veya beldelerde, bir yerin mera, yaylak ve kışlak olduğu özel kütüğündeki 
kayda dayanılarak ispat edilir, Bu hususta başkaca delil dinlenmez. 
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MADDE 143. — Millet Meclisi ımetninin 143 aıcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 144. — Millet Meclisi 'metninin 144 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 145. — Millet Meclisi metninin 145 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 146. — Millet Meclisi metninin 146 ncl maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yararlanma hakkı ve kapsamı : 

MADDE 147. — Bir mera, yaylak ve kışlaktan ancak 139 ncu maddeye göre kendilerine tahsis 
yapılmış olanlardan tahsis yapıldığı tarihte bulundukları köy, köyler ve beldeler sının içinde en 
az üç yıldan beri oturan çiftçi aileleri yararlanır. 

Ancak reform bölgesine naklen yerleştirilen çiftçi aileleri için üç yıldan beri oturma şartı aran
maz. 

Tahsis karan kapsamına girmeyen aile başkanlarının köy veya belediye sınırlan içinde topra
ğı olsa da o köye veya beldeye tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaktan yararlanma hakkı yok
tur. 

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

Aşın otlatmanın önlenmesi : 

MADDE 148. — Mera, yaylak ve kışlağa komisyonun tahsis kararında tespit edilmiş olan 
miktardan çok hayvan sokulamaz. 

Ancak, daha sonra, bakım, koruma ve ıslah sonucu mera, yaylak ve kışlağın otlatma ve barın
dırma gücünde bir artış olmuşsa ilgili köy veya belediyelerin teklifi üzerine toprak ve tarım re
formu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının, toprak ve tarım reformu böl
geleri dışında Teknik Ziraat Müdürlüğünün uygun görmesi halinde, 138 nci maddede gösterilen 
esaslara göre, komisyonca yeniden tespit yapılarak otlatılacak hayvan miktarı artırılabilir. 

Yerleşenlerle yeni ailelerin yararlanma hakkı : 

MADDE 149. — Köy veya beldede çiftçilikle geçinmek üzere sonradan yerleşenler ile yeni aile 
kuranlara; bakım, koruma ve ıslah sonucu mera, yaylak ve kışlağın otlatma ve barındırma gücü
nün artması veya yararlananların sayısının azalması halinde, yerleşme veya aile kurma tarihleri 
göz Önünde tutularak, köy veya belediyenin mera, yaylak ve kışlağından yararlanma hakkı tanı
nabilir. 

Bu hakkın tanınması ile ilgili esaslar yönetmelikte düzenlenir. 

Mera, yaylak ve kışlak ürünlerinin paylaştırılması; 

MADDE 150. — Köylerde ihtiyar heyeti, belediyelerde belediye encümeni, mera, yaylak ve kış
lak birden fazla köylere veya köy ile belediyelere müştereken tahsis edilmiş ise bu kanunun 157 
nci maddesinde yazılı karma kurullar; mera, yaylak ve kışlaklardan elde edilen ürünlerden ihti
yaçtan fazla olan kısmını satabilirler. Elde edilen gelir, köylerde köy sandığına ve belediyelerde 
belediye bütçesine maledilir. Bu gelirler öncelikle mera, yaylak ve kışlakların bakım, koruma ve 
ıılahı için sarf edilir. 

Mera, yaylak ve kışlaktan yararlananların yükümlülükleri : 

MADDE 151. — Mera, yaylak ve kışlaktan yararlanan ailelerin başkanları, köy veya belediye
lere, her yıl köylerde ihtiyar heyetleri, belediyelerde belediye encümenlerince tespit edilecek bir 
ücreti ödemekle yükümlüdürler. Birden fazla köyler ve köy ile belediyelerin müştereken yararlan
dıkları mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanan aile başkanlarının her yıl ödeyeceği ücretlerin 
tespitinde çıkacak uyuşmazlıklar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca karara bağlanır ve 
bu karar kesindir. 

Cuııılmriyet Senatosu (S. Sayısı : 280) 
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MADDE 147. — Millet Meclisi metninin 147 nci maddesi aynen kabull edilmiştir. 

MADDE 148. — Millet Meclisi metninin 148 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 149. — Millet Meclisi metninin 149 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 150. — Millet Meclisi metninin 150 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 151. — Millet Meclisi metninin 151 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mera, yaylak ve kışlaktan birden çok köy veya belde halkı ortaklaşa yararlanıyorsa, yararla
nan aile başkanları bu ücreti bağlı bulunduğu köye veya belediyeye öder. 

Bu ücret, köylerde 442 sayılı Köy Kanununun 66 ncı maddesine, belediyelerde 6183 sayılı Âm
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Ancak, gecik
me zamım tahsil olunmaz. 

150 nci madde hükmüne göre fazla ürünlerin satışından elde edilen ve köylerde köy ihtiyar 
heyetleri, belediyelerde belediye encümenleri tarafından mera, yaylak ve kışlaklara tahsis edilecek 
paralarla, bu madde gereğince yapılacak tahsilat, mera, yaylak ve kışlakların bakım, koruma, ıslah 
ve sınırlarının muhafazası işleri için harcanır. 

Sıuırlann işaretlenmesi : 

MADDE 152. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde tespit ve tahsisleri yapılan mera, 
yaylak ve kışlakların çevreleri daha önce tapulama yapılmış ise Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca, tapulama yapılmamış ise tespiti yapan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 
toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında tespit ve tahsis edilen mera, yaylak ve kışlakların çevre
leri de Köy işleri Bakanlığı tarafından belirgin sınır işaretleri ile çevrilir. Her köy ve belediye 
kendilerine tahsis edilen mera, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerinin muhafazası ve sürekliliği
nin sağlanması ile yükümlüdür. 

Mera, yaylak ve kışlağın ıslahı, hakim ve geliştirilmesi : 

MADDE 153. — Mera, yaylak ve kışlakların ıslahı, bakım ve geliştirme projeleri, ilgili köy 
veya belediyelerin başvurması üzerine veya toprak ve tarım reformu bölgelerinde, doğrudan doğ
ruya Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarınca, 
ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığının da katılması ile hazırlanır ve uygulanır. 

Mera, yaylak ve kışlağın korunması : 

EÎADDE 154. — Köy muhtarları ve belediye başkanları, köy veya belde halkının yararlanması
na tahsis "edilmiş olan mera, yaylak ve kışlakların her türlü tecavüzden korunmasını, tahrip edilme
mesini, tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasını temin etmek ve ıslah ve geliştirme projele
rinde önerilen hususların yerine getirilmesinde yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar. 

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

İnşaat yasağı : 

MADDE 155. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının izni alınmak suretiyle mera, yaylak 
ve kışlaklarda kullanma amacına uygun yapı vs tesisler, umumun istifadesine arz edilecek yapı
lar ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar yapılabilir. Bunların dışında ev, ahır, ağıl ve 
benzeri inşaat yapılamaz. 

Orman bölgelerinden yararlanma : 

MADDE 156. — Orman bölgelerindeki köy veya belediyelere tahsis edilen mera, yaylak ve kış
laklardan o köy veya belde halkı bu kanundan başka 6831 sayılı Orman Kanunu ile konulan ka
yıtlara uymak şartı ile yararlanırlar. 

Orman içi ve bitişiğindeki mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma Orman Kanununun öngör
düğü kayıt ve şartlarla yapılır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 152. — Millet MecOıisi (metninin 152 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 153. — Millet Meclisi metninin 153 ncü maddesi aynen kabul ©dilmiştir. 

MADDE 154. — Millet Meclisi metninin 154 ncü maddesi aynen kabul ©dilmiştir. 

MADDE 155. — Millet Meclisi metninin 155 nci maddesi aynen kabul ©dilmiştir. 

MADDE 156. — Millet Meclisi metninin 156 ncı maddesi aynen kabuıl ©dilmiştir. 
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(Mili ot Meclisinin kabul ettiği metin) 

Birlikte yönetim : 

MADDE 157. — Mera, yaylak ve kışlak birden çok köy veya belde halkına tahsis edilmişse muh
tar ile köy ihtiyar kuruluna ve belediye başkanı ile belediye encümenine verilmiş olan görev ve 
yetkiler her köy veya belediyenin ihtiyar kurulları veya encümenlerince, birisi muhtar veya bele
diye başkanı olmak üzere, kendi aralarından seçecekleri ikişer kişiden oluşacak karma kurullarca 
yerine getirilir. Karma kurula mahallin en büyük idare âmiri başkanlık eder. 

Bunların çalışma şekilleri yönetmelikte gösterilir. 

İdarî sınırlarda değişiklik : 

MADDE 158. — Özel kanunları gereğince, köy veya belediye veya diğer mülkî idare sınırlarında 
yapılacak değişiklikler mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin tahsis kararlarını etkilemez. 

Millî parklar : 

MADDE 159. — Mera, yaylak ve kışlaklardaM bitki örtüsünü tespit etmek ve korunması ile 
zenginleştirilmesini sağlamak için, belirli bölgelerde ve sınırlı alanlarda olmak üzere, toprak ve 
tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının, toprak ve tanm reformu 
bölgeleri dışında Tarım Bakanlığının, ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığının önerisi ve Bakan
lar Kurulu kararı ile millî parklar kurulabilir. 

Bunların kurulması, korunması ve yönetimi toprak ve tarım reformu bölgeleri içinde ve dışın
da Tarım Bakanlığınca, ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığınca yapılır. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklar : 

MADDE 160. — Bu kanunun mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin hükümlerinin uygulanması ile 
ilgili uyuşmazlıklar, toprak ve tarım reformu bölgelerinde doğrudan doğruya görevli mahkemede, 
toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında görevli adliye mahkemesinde, bu kanuna göre çözülür. 

Uyuşmazlıkların çözümünde sözlü yargılama usulü uygulanır. Değeri beşbin liraya kadar olan 
uyuşmazlıklarda mahkemenin kararı kesindir. 

5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜLMESİ 

Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu : 

MADDE 161. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından doğan 
veya bu kanunun kapsamına giren uyuşmazlıklar önce Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonunda incelenir. 

Toprak ve Tanm Reformu Uyuşmazlık Komisyonu, biri hukuk fakültesi mezunu, diğeri ziraat 
yüksek mühendisi olmak üzere Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca görevlendirilen üç kişi
den oluşur. Komisyon başkanı görevlendirilen üyeler arasından Toprak ve Tanm Reformu Müs
teşarlığınca seçilir. 

Bir toprak ve tarım reformu bölgesinde birden çok Toprak ve Tanm Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonu kurulabileceği gibi aynı Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu birden çok 
toprak ve tarım reformu bölgesi için görevlendirilebilir. 
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(Geçici Komisyonun. kabul ettiği m,etiıı 

MADDE 157. — Millet Meclisi metninin 157 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 158. — Millet 'Meclisi metninin 158 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 159. — Millet Meclisi metninin 159 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 160. — Millet Meclisi metninin 160 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 161. — Millet Meclisi metninin 161 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ölüler Mt:iişinin kabul ettiği metin) 

Komisyonun çalışması ve karar vermesi : 

MADDE 162. — Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu, itiraz ve uyuşmazlığın 
çözülmesi için gerekli gördüğü araştırma, soruşturma, uygulama ve incelemeyi yapar ve karar verir. 
Bu işlemler komisyonca yapılabileceği gibi. başkan veya üyelerden biri veya ikisi tarafından, gerek
tiğinde yerinde, ilgililerin dinlenmesi, delillerin toplanması, uyuşmazlığa ilişkin kayıt ve belgele
rin sağlanması veya ilgililerden istenilip incelenmesi suretiyle yapılabilir. 

Oybirliği sağlanamadığı durumlarda karar çoğunlukla verilir. Aykırı görüş karar altına yazı
lır. 

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

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

Karar üzerine yapılacak işlem : 

MADDE 163. — Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonunca verilen karar komisyon 
başkanlığınca taraflara tebliğ olunur. 

Taraflar, kararın tebliği tarihinden itibaren c-nheş gün içinde görevli mahkemede dava açabi
lirler. 

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

Görevli mahkeme : 

MADDE 164. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, bu kanunun ve ilgili diğer kanunların 
uygulanmasından doğan adlî ve idarî yargıya ilişkin her türlü uyuşmazlıklar, o bölgede faali
yette bulunan tapulama mahkemelerinde bu kanım hükümlerine göre çözülür. 

Toprak ve tarım reformu ilân edilen bölgede, henüz tapulama mahkemesi kurulmamış ise, 766 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen nitelikteki hâkimler arasından atama yapılarak o böl
gede ve öncelikle bu mahkemeler kurulur. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki tapulama işleri tamamlanmış olsa bile bu kanunun uygu
lanmasından çıkan uyuşmazlıkların çözülmesine kadar tapulama mahkemelerinin görev süreleri 
uzatılabilir veya faaliyeti sona ermiş bölgelerde yeniden bu mahkemeler kurulabilir. 

Gerektiğinde toprak ve tarım reformu bölgelerindeki il veya ilçe asliye hukuk mahkemesine bu 
görev verilebilir. 

Yargılama usulü : 

MADDE 165. — Uyuşmazlıkların çözümlenmesinde sözlü yargılama usulü uygulanır. 
Bu kanunun kapsamına giren veya uygulanmalından doğan uyuşmazlıklarda 3533 sayılı Kanım 

hükümleri uygulanmaz. 

Dava açma : 

MADDE 168. — Görevli mahkemeye dilekçe ile veya sözlü olarak başvurulabilir. Sözlü başvur
ma halinde hâkimlikçe dava tutanağı düzenlenir. 

Sözlü veya yazık başvurmalarda davacı, dava île ilgili bulunan bütün delillerini açıkça bildirir, 
varsa yazılı olan delillerinin asıllarını veya onaylı örneklerini ibraz eder. 

Duruşma günü verilerek davalıya dilekçe veya dava tutanağının örneği gönderilir, yedi gün 
içinde cevap vermesi ve delillerini bildirmesi, belli edilen günde yargılamaya gelmesi, gelmediği tak
dirde gıyabında yargılama yapılarak karar verileorgi tebliğ olunur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 280) 



— 83 — 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 162. — Millet Meclisi metninin 162 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 163. — Millet Meclisi metninin 163 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 164. — Millet Meolisi metninin 164 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 165. — Millet Meclisi metninin 165 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 166. — Millet Meclisi metninin 166 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(ZNIilIet Meclisinin kaibıü ettiği metin) 

Taraflardan biri belli edilen günde gelmezse gıyabında duruşma yapılır. Mahkemece gıyap 
karan tebliğ olunmaz. Davalının cevap süresi içinde başvurması halinde cevabı tutanakla tespit 
edilerek varsa yazılı delillerin asıllan veya onaylı Örnekleri tutanağa eklenir. 

Tarafların birlikte başvurmalan ve iddia ve cevaba göre delillerini bildirmeleri ve bu delillerin 
hüküm vermeye yeterli bulunması halinde dava önlerinde incelenip karara bağlanır. 

Genci mahkemeler deki dava dosyalarının görevli mahkemeye devri : 

MADDE 167. — Uygulama bölgesinde genel mahkemelerde görülmekte olan veya mercilerinden 
bozularak geri çevrilen ve bu kanunun veya bu kanunla ilgili diğer kanunların uygulanmasından 
doğan her türlü uyuşmazlıklara ait dava dosyalan ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeler görevli mah
kemeye devrolunur. 

Genel mahkemelerden devredilen davalarda Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu 
karan aranmaz. 

Görevli mahkeme, genel mahkemelerden devrolunan davalan, kaldığı noktadan inceler ve karara 
bağlar. 

Davaya katılma : 

MADDE 168. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, gerekli gördüğü hallerde davaya ka
tılır ve sonuçlanmasını sağlamak için gereken işlemleri yapar. 

Gerektiğinde Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı, kendi hakkına dayanarak taraflara karşı 
müstakil bir itiraz davası da açabilir. Bu halde iki dava birleştirilerek karara bağlanır. 

Görevli mahkemenin bakacağı diğer isler : 

MADDE 169. — Görevli mahkeme, görevine giren işlerde veraset uyuşmazlıklarım çözer ve ve
raset belgesi verir, iştirak halinde mülkiyetin, payların tayini suretiyle müşterek mülkiyete çev
rilmesine karar verir. Velisiz, vasisiz küçüklere ve kısıtlılara toprak ve tarım reformu işlerinde 
yetkili olmak üzere kayyım tayin eder. Hâkimin iznini gerektiren hallerde bu izni verir. 

Vekâlet : 

MADDE 170. — Görevli mahkemede okur - yazar olmak kaydı ile usul ve füru ile ikinci derece
ye kadar, bu derece dahil, nesepten ve sebepten civar hısımlan ve karı veya koca tevkil edilebilir. 

Davada birlikte taraf olanlar, aralarından okur yazar bulunanı vekil tayin edebilirler. 
Avukatlık Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar saklıdır. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti : 

MADDE 171. — Görevli mahkemede köy ihtiyar kurulu, sulh hâkimi veya görevli hâkim tara
fından onanan vekâletnameler geçerlidir. 

Görevli mahkemede avukat veya davavekili olmayan vekiller yararına vekâlet ücreti hükme
dilmez. Avukat veya davavekili ile izlenein davalarda, vekâlet ücreti, avukatlık ücret tarifesine 
göre tayin ve takdir olunur. 

İlâmlar ve tebliğ : 

MADDE 172. — Görevli mahkemenin ilâmları, asliye mahkemelerindeki usule göre düzenlenir 
ve harca tabi olmayanlar re'sen taraflara tebliğ edilir. 
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(Gc-t/nc-i Komisyonun kaimi ettiği uıe'in 

MADDE 167. — Millet Meclisi metninin 167 nci maddesi aynen kabuıl edilmiştir. 

MADDE 168. — Millet Meclisi metninin 168 nci maddesi aynen kabuıl edilmiştir. 

MADDE 169. — Millet Meclisi metninin 169 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 170. — Millet Mecliis metninin 170 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 171. — Millet Meclisi metninin 171 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 172. — Millet Meclisi metninin 172 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kanun yolları : 

MADDE 173. — Görevli mahkemece incelenip karara bağlanan ve değeri ikibin liraya (ikibin 
îira dahil) kadar olan taşınır mallar ile ilgili davalara ait kararlar kesindir. Bu kararlar aleyhine 
temyiz yoluna başvurulamaz. 

Taşınmaz mallar ve değeri ikibin lirayı geçen taşınır mallar ile ilgili davalara ait kararlar aley
hine kanun yollarına başvurmada davaya bakan görevli mahkemenin tabi olduğu usul ııyg'ulanır. 

Değeri yirmibin lirayı aşmayan davalar için Yargıtayda duruşma istenemez. 
Görevli mahkemeden verilen kararlar hakkındaki temyiz ve karar düzeltme istekleri Yargıtay

da öncelikle incelenir. 
Bu kanunun kamulaştırmaya ilişkin hükümlerinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıklarla il

gili olarak görevli mahkemelerden verilen kararlar, Yargılayın kamulaştırmaya ilişkin kararları 
inceleyen dairesinde karara bağlanır. 

Görevi sona eren mahkemeler de ki dava dosyalarının devri : 

MADDE 174. — Görevli mahkemenin görevinin sona ermesi halinde, bu mahkemede görülmek
te olup karara bağlanmamış dava dosyalan altı ay içinde görevli asliye hukuk mahkemesine dev-
rolunur ve asliye hukuk mahkemesinde bu kanun ^hükümlerine göre bakılıp sonuçlandırılır. 
Yargıtaydan bozularak geri çevrilen davalar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Adlî ara verine : 

MADDE 175. — Bu kanun hükümlerine göre yargı mercilerinde görülmekte olan davalara, 
adlî ara vermelerde de bakılır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların adlî ara 
verme nedeni ile sürelerin uzatılmasına ilişkin hükümleri bu uyuşmazlık ve davalarda uygulanmaz. 
Adlî ara vermelerde Yargıtayda bu davaları incelemek üzere gerekirse ayrı bir nöbetçi daire kuru
lur. Nöbetçi daire kurulmasını gerektirmeyen hallerde, dosyaların öncelik ve ivedilikle incelenip 
karara bağlanması için Yargıtay Başkanlığınca gereken tedbirler alınır. 

ihtiyatî tedbir ve yürütmenin durdurulmas: yasağı : 

MADDE 176. — Bu kanuna göre açılacak veya görülmekte olan davalar; bu kanun gereğince 
yapılan veya yapılması gereken kamulaştırma, Hazine adına tescil, toprak dağıtımı, tahsis veya 
başkaca eylem veya işlemleri etkilemez ve durdurmaz. 

Bu kanunla ilgili uygulamalar dolayısıyle ihtiyatî tedbir veya yürütmenin durdurulması karar
ları verilemez. 

Dava sonunda yapılacak işlem : 

MADDE 177. — Dava sonunda davacı haklı çıktığı takdirde, dava konusu taşınır veya taşın
maz mal idare elinde bulunursa ve aday çiftçiye henüz tahsis yapılmamışsa kesin hükme göre iş
lem yapılır. 

Davaya konu olan ve hakkında hüküm verilen taşınır veya taşınmaz mal, her ne şekilde ve su
retle olursa olsun, idarenin elinden çıkmış bulunursa veya aday çiftçiye tahsis yapılmışsa hükmün 
konusu bedele dönüşür. 

Davanın görülmesi sırasında değer gösterilmediği veya değer üzerinde durulmadığı takdirde 
ilgilinin bedele ilişkin dava hakkı saklıdır. 

Bedel, el koyma tarihi esas alınarak saptanır.-
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(Geçici Konıisyenuıı kabul ettiği metin 

MADDE 173. — Millet Meclisi metninin 173 ncü maddesi aynen kabuil edilmiştir. 

MADDE 174. — MOlet Meclisi metninin 174 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 175. — Mill'et MedMısd metninin 175 nci maddesi aynen kabuil edilmiştir. 

MADDE 176. — Mllet Meclisi metninin 176 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 177. — Millet Meclisi metninin 177 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet M-eclLsönin kabul ettiği metin) 

Süreler : 

MADDE 178. — Bu kanunda öngörülen sürelerin hesaplanmasında Hukuk Usulü Muhakeme 
leri Kanunundaki müddetlere ilişkin hükümler uygulanır. 

Uyuşmazlıklarda hare ve resimden muaflık : 

MADDE 179. — Tapulama Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu kanun uyarınca Top
rak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu veya yargı mercilerine yapılacak bütün başvurma, 
istek ve itirazlar veya açılacak davalar ile verilecek kararlardan hiçbir harç ve resim alınmaz. 

Bu kanun uyarınca yapılacak istekler ve açılacak davalardan değeri beşbin lirayı aşanlar hak
kında yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

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

Diğer kanunların uygulanması : 

MADDE 180. — Yargılamada, bu kanunda açıklık bulunmayan hallerde, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun sözlü yargılamaya ilişkin hükümleri ile diğer hükümleri ve teşkilât kanun
larının ilgili maddeleri uygulanır. 

IIakimlerin- özlük isleri ile aylık ve ödenekleri : 

MADDE 181. — Görevli mahkemenin hâkimleri, Hâkimler Kanunu hükümlerine tabi olup 
kadrolarına göre işgal ettikleri derece ve kademe aylığını alırlar ve ayrıca bu kanun ile diğer 
özel kanunlarda gösterilen tazminat, ödenek ve benzeri haklardan yararlanırlar. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖRGÜTÜ 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı : 

MADDE 182. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, Başbakana bağlı, tüzel kişiliğe sahip 
ve katma bütçe ile yönetilen bir kuruluştur. Başbakan bu kuruluşun yönetimi ile ilgili yetkile
rini bir Devlet Bakanı vasıtasıyle kullanabilir. 

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

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı müs^a r tarafından temsil edilir ve Müsteşar, Yük
sek Plânlama Kurulu ve Krediler Yüksek Nâzım Heyetinin üyesidir. Başbakan, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının yönetimine ait yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullandığı tak
dirde, o Devlet Bakanı Yüksek Plânlama Kurulu ve Kre 1:1er Yüksek Nâzım Heyetine asıl üye 
olarak katılır. 

Örgütlenme ve işleı/iş : 

MADDE 183. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının merkez ve taşrada örgütlenmesi, 
işleyişi,, görevleri, yetldleri, yönetim ve denetimiıı ilgilendiren hususlar ile bakanlıklara ve diğer 
kuruluşlara ait merkez ve taşra birimlerinden hangilerinin Müsteşarlığa bağlanacağı ve diğer 
kamu kuruluşlarından yararlanma usul ve esasları, Müsteşarlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu ta
rafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

Cum.lıiLriyet Senatosu (S. Sayısı : 280) 



— 95 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 178. — Millet Meclisi metninin 178 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 179. — Millet Meclisi metninin 179 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 180. — Millet Meclisi metninin 180 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 181. — Millet Meclisi metninin 181 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 182. — Millet Meclisi metninin 182 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 183. — Millet Meclisi metninin 183 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi hizmet alanlarına giren, tohumluk, fidan ve damızlık 
hayvan yetiştirilmesi gibi üretimleriyle araç, gereç ve benzeri imalâtlarım toprak ve tarım refor
munun gerek etüt, araştırma ve plânlama ve gerek uygulama safhalannda Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı ile birlikte yapacakları zaman plânlamasına uygun olarak gerçekleştirmek ve 
yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Herkes Koordinasyon Kurulu : 

MADDE 184, — Merkez Koordinasyon Kurulu, toprak ve tarım reformu plân ve programının 
uygulanması ile ilgili ortak tedbirleri almakla göre ,ii bir danışma organıdır. Başbakan veya yetkili 
Devlet Bakanının çağrısı üzerine toplanacak olan bu kurula, Toprak ve Tarım Eeformu Müsteşarı ve 
kendi örgütünden göstereceği kimselerle Devlet Planlama Teşkilâtı, Maliye, Bakanlığı, Ticaret Ba
kanlığı, Terim Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Müsteşarları, Tapu ve Kadast
ro, Devlet Su iğleri, Harita ve 'T. ü. Ziraat Bankası Genel müdürleri katılırlar. Gerekli görülen hal
lerde, diğer bakanlık ve kamu kuruluşlarının temsilcileri de üye olarak kurula çağrılabilirler. 

Kurula, Başbakan veya yetkili Devlet Bakanı başkanlık eder. Kurulun çalışma esasları ve gün
demi Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca düzenlenir. 

Araştırına vt Eğitim Enstitüsü : •• ' '* ' ' • ''" /; ; ö "~'"'; -1 

MADDE 185. — Toprak ve tarım reformu uygulanmasına ilişkin her türlü araştırmaları yap
mak ve reformda görev alacak personelin hizmet öncesi ve hizmet işi eğitimlerini sağlamak anıa-
cıyle Toprak ve Tarım Eeformu Müsteşarlığına v?ğb bir Toprak ve Tanm Eeformu Araştırma ve 
Eğitim Enstitüsü kurulur. Enstitünün kuruluş ve bl&yî i yönetmelikte 'belirtilir. 

Enstitü, er ve erbaşların toprak ve tarım reformu vs kooperatifçilik konularında eğitilmeleri 
için Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapar. 

Personel, araç ve gereç sağlama : 

MADDE 186. — Toprak ve tarım reformunun etkin bir biçimde başarılması için Toprak ve Ta
rım Eeformu Müsteşarlığının kendi imkânları yeterli olmadığı takdirde, yardım ve desteğine ih
tiyaç duyulan birimlerin bağlı bulundukları bakanlıklar vs genel müdürlükler reform program 
ve projelerinde öngörülen ölçüde hizmetin gerektirdiği personel, araç ve gereçleri öncelikle Top
rak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığına sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar. 

Sağlanan araç ve gereçler, Toprak ve Tarım Eeformu Bölge Başkanlığı emrinde hizmet sü
resince kullanılır. Bunların kayıtları aidoldukları birimlerce tutulmaya devam edilir. 

İhtiyaç duyulan araç ve gereçlerin yurt içinden ve yurt dışm&an sağlar/imasında, Toprak ve 
Tarım Reformu Mü^sş arlığına a liizuim gösterilmesi halinde, ilgili .bakanlık ve genel (müdürlüklere 
öncelik tanınır. 

Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının görevleri ve yetkileri : 

MADDE 187. — Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı, Müsteşarlıkça belirtilecek esas
lar dahilinde, bölge plân ve projelerini hazırla na:-; veya hasırlatmak, bu plân ve projelere göre; 
kamulaştırma, dağıtım, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi, Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatiflerinin kurulması, -kredileme, donatım, sulama, arazi ıslahı, altyapı tesisleri, toplulaştır
ma ve yerleşim işleri ve tarımsal yayım programı içerisinde modern tarım tekniği ve uygulaması 
hizmetleri ile bu kanunda belirtilen diğer işleri yürütmekle görevlidir. 
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''Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 184. — Millet Meclisi metninin 184 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 185. — Millet Meclisi metninin 185 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 186. — Milet Meclisi metninin 186 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 187. — Millet Meclisi metninin 187 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(•Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

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

İşbirliğinin sağlanması : 

MADDE .188. — Toprak ve Tarım Reformunun plânlanma ve uygulanmasında bütün kamu kuru
luşları kemdi 'konularında istenecek işleri öncelikle yapm?k yüküm ve zoruııluluğıındadırlar. 

Valiler, ıtopraik ve itanın reformunun planlanması ve uygulanmasını kolaylaştıracak tedbirleri 
alır ve ilgili birimler arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu ,sağlar. 

İkinci görev : 

MADDE 189. — Toprak ve tarım reformu uygulamalan ile ilgili hizmetlerde, bu hizmetlerin de
vamı süresince ve karşılıkları Toprak ve Tanm Reformu Fonundan ödenmek üzere, Devlet (me
murları ile diğer kamu görevlilerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında ikinci 
görev verilebilir. 

Sözleşmeli ve geçici yevmiyeli personel çalıştırma : 

MADDE 190. — Müsteşarlık, Genel Sekreterlik, G-enel Müdürlük, Bölge Başkanlığı, Daire 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Danışmanlık, Uzmanlık ve Uzman Yardımcılığı gibi görevlerde 
sözleşmeli olarak personel çalıştırılabilir. Bunlardan Devlet memurları ile diğer kamu görevlileri 
aylıksız izinli sayılırlar. Bunların memurluklan ile ilişkileri ve her türlü hak ve yükümlülükleri 
devam eder. Bu gibilerin izinli olduklan süre, genel hükümler çerçevesinde, kademe ilerlemesinde 
ve derece yükselmesinde değerlendirilir. Emekli kesenek ve karşılıkları ilgililer tarafından öden
mek şartıyla, bu süreler fiilî hizmet olarak emeli lilik mükteseplerinde hesaba katılır. Bu memur
lara aylıksız izinli olarak çalışmalarından dolayı mecburî hizmet yüklenemez. 

Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı gerektiğinde geçjici yevmiyeli personel çalıştırabilir. 
Sözleşmeli ve geçici yevmiyeli personele ödenmek ücretlerin miktarı, Toprak ve Tanm Reformu 

Müsteşarlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunur. Sözleşmeli olarak çalış-
tırılacak öğretim, üyelerinin aylık, tazminat ve diğer malî haklarına halel gelmez. 

Köy tarım önderleri: 

MADDE 191. — Toprak ve tanm reformu bölgelerinde, tanmsal verimin artırılması, doğal 
kaynaklann en elverişli tarzda işletilip korunması ile ilgili tedbirleri ve bunların uygulanmasını 
çiftçiye sürekli biçimde göstermek ve öğretmek üzere köy tanm önderleri görevlendirilebilir. Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifi kurulan yerlerde, kooperatif müdürü tarım önderliği görevini 
de yapar. Köy tanm önderlerinin nitelikleri, çalışma şekil ve esasları Tarım Bakanlığı ile birlikte 
hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

Tarım önderlerinin askerlikleri : 

MADDE 192. — Ziraat ve orman yüksek mühendisleri ile veteriner hekimlerden değerlendir
me dışı kalanlar G . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Kanunun 27 . 7 . 1970 gün ve 1316 sayılı Kanun
la değişik 3 ncü maddesinin (e) bendi esaslarına göre mütebaki hizmet sürelerini köy tarım ön
deri olarak toprak ve tanm reformu bölgelerinde yerine getirirler. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği meltih 

MADDE 188. — Millet MecMsi metninin 188 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 189. — Millet Meclisi metninin 189 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 190. — Millet Meclisi metninin 190 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 191. — Millet Meclisi metninin 191 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 192. — Millet Meclisi metninin 192 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Toprak ve tarım reformunda çalışanların askerlikleri: 

MADDE 193. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 27 . 7 . 1970 gün ve 
1315 sayılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi gereğince kur'a dışı kalanlardan, toprak ve tarım re
formu uygulaması ile ilgili işlerde çalışmakta olanların askerlik yükümlülükleri toprak ve tanm 
reformu bölgelerinde görevlendirilmek suretiyle yerine getirilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesi: 

MADDE 194. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının carî harcamaları ile yatının ve 
transfer harcamalan katma bütçeden karşılanır. Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlıkları 
emrine geçecek uygulama birimlerinim giderlerini karşılamak için, Bakanlar Kurulu karanyla ilgi
li bakanlık bütçelerinden gerekli kesinti yapılar ak aynı miktar Toprak ve Tanm Reformu Müste
şarlığı bütçesine aktanlır. 

Proje yaptırma : 

MADDE 195. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı yerli ve yabancı gerçek ve tüzel ki
şilere, karşılığı Toprak ve Tarım Reformu Fonundan ödenmek üzere inceleme, araştırma ve proje 
yaptırabilir. 

Bu sekilide görevi indirilecek Devlet mjemurlan ile diğer kamu görevlilerine ödenecek ücretler, 
bu personele kanunlarla sağlanan her türlü malî haklarda (aylık, tazminat, ödenek ve ek gösterge 
gibi) kısıntı yaratmaz. 

İta amirliği -

MADDE 196. — Katma bütçe harcamaları ile Toprak ve Tarım Reformu Fonundan yapılacak 
harcamalarda ita âmiri Müsteşardır. Müsteşar yetkisini yardımcılarına ve bölge başkanlarına, sap
tayacağı esaslar uyarınca devredebilir. 

İşgüçlüğü, iş riski ve eleman teminindeki güçlük zammı : 

MADDE 197. — Toprak ve Tarım Reformu Örgütünde sürekli veya geçici olarak çalışanlar
dan kimlere ve ne miktarda işgüçlüğü, iş riski ve eleman teminindeki güçlük zamlarının verileceği, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
Bu zamların, toprak ve tarım reformu bölgelerinde çalışan diğer kamu kuruluşlarının personeli ile 
görevli mahkemelerin hâkim ve diğer personelinden kimlere ve ne miktarda verileceği aynı ka
rarda belirtilir. 

Uyuşmazlık ve davaların takibi : 

MADDE 198. — Toprak ve tanm reformu bölgelerinde, toprak ve tanm reformu uygulan-
masıyle ilgili uyuşmazlık ve davalar Hazine avukatı tarafından takibedilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı gerekli görürse, uyuşmazlık ve davaları vekâlet vere
ceği veya sözleşme ile istihdam edeceği avukatlara takibettirir. 

Kurs olanakları : 

MADDE 199. — Yurt içinde eğitim amacıyle düzenlenen kurs, seminer, konferans ve benzeri 
çalışmalara katılanlann, gönderildikleri yerlerde bu çalışmalar süresince, kanunla tanınan yolluk 
ve gündeliklerinin tamamı ödenir ve ayrıca yiyecek ve yatacak ihtiyaçlan Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca sağlanabilir. 
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(Geçici Komisyonun, kabul ettiği meltin 

MADDE 193. — Millet Meclisi metninin 193 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 194. — Millet Meclisi metninin 194 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 195. — Millet Meclisi metninin 195 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 196. — Millet Meclisi metninin 196 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 197. — Millet Meclisi metninin 197 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 198. — Millet Meclisi (metninin 198 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 199. — Millet Meclisi metninin 199 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Arazide çalışan görevlilere sağlanacak olanaklar : 

MADDE 200. — Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki arazi çalışmalarına katılan görevlilere 
gerektiğinde araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile, arazide kaldıkları sürece yaşamalarını kolaylaştı
racak diğer eşya Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca sağlanır. 

Yukardaki fıkra hükmünden bölgedeki görevli mahkeme mensupları da yararlanırlar. 
Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca hasır

lanacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MALÎ HÜKÜMLEE 

Toprak ve Tarım Reformu Fonu : 

MADDE 201. — Toprak ve tarım reformu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak her türlü 
ödemeleri karşılamak üzere Toprak ve Tarım Reformu Fonu adı ile bir fon kurulur. 

Toprak ve Tarım Reformu Fonu aşağıdaki kaynaklardan oluşur: 
a) Genel bütçeye her yıl konulacak ödenekler, 
b) Arazi Vergisi yıllık gelirinin yüzde yirmisi, 
c) 58 nci maddeye göre yapılacak ödemeler, 
d) Bu kanunda Toprak ve Tarım Reformu Fonuna aktarılacağı yazılı paralar, 
e) Dış yardımlar, 
f) Her türlü bağışlar, 
g) Çeşitli gelirler, 
h) Fondan açılan kredilerin (tahsil olunan taksit ve faizleri, 
i) Eğitim merkezleri ve kurslarda eğitim amacıyle yapilan .temrinler sonunda imal ve istih

sal olunan mamul ve mahsullerin satışından elde eidilen gelirler, 

Fondan karşılanan giderler : 

MADDE 202. — Toprak ve Tarım Reformu Fonundan aşağıdaki giderler ve krediler karşı
lanır : 

a) Kamulaştırma ve satmalına bedelleri dile taksitleri, faizleri ve diğer giderler, 
b) Kuruluş, işletme, donatım, canlı - cansız demirbaş, destek kredileri ve diğ*er krediler, 
c) Toprak ve tarım reformunun gerektirdiği yatırımların karşılıkları, 
d) Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri kurucu ortaklarının sermayeye katılma pay

larının yüzde yirmibeşi ve -bu kanunun 82 nci maddesine göre yapılacak yardımlar, 
e) Motorlu ve motorsuz araç giderleri dahil toprak ve tarım reformu ile ilgili cari giderler, 

f) Bankalarca toprak ve tarım reformu bölgelerindeki çiftçilere verilecek kredilerin faiz 
miktarının belirli bir oranının fondan karşılanması ile İlgili giderler, 

g) Eğitim ımerkezleri ile kurslarda yapılacak temrin çalışmaları ile [ilgili her türlü giden
ler, 

h) Arazisi kamulaştırılan kimselerin 26 nci madde hükümlerine göre makina, alet ve ekip
manlarının satmalmma karşılıkları, 

i) 4753 sayllı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasından doğup kesinleşen 
mahkeme ilâmlarına dayalı borçlar, 

j) Mera, yaylak ve kışlakların ıslah, bakım ve geliştirilmeleri ve sınırlarının tespiti ile ilgili 
giderler. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği meltin 

MADDE 200. — Millöt Meclisi metninin 200 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 201. — Millet Meclisi metninin 201 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 202. — Millet Meclisi metninin 202 nci maddesi aynen kabul ediilmiştdr. 
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(Millet Meclîsinin kaibul ettiği metin) 

Ancak, geçici veya sözleşmeli olarak çalıştırılanlar dışındaki personelin aylık ve ücretleri bu 
fondan ödenemez. Bu kanunun 195, 197, 199 ve 200 ncü maddelerindeki harcamalar fondan kar
şılanır. 

Fonun yönetim ve denetimi : 

MADDE 203. — Toprak ve Tarım Reformu Fonunun yönetimi ile Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığı görevlidir. 

Fonun yönetimi, kullanılması, yapılacak harcamaların nitelik ve ayrıntıları, kredileriıı mik
tarları, faiz oranları, süre ve şartları, hesapların tutulması esasları ve fonla ilgili olarak T. C. Zi
raat Bankaslnca yürütülecek işlemler ve diğer hususlar Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlı
ğınca Maliye Bakanlığının ve T. C. Ziraat Bankasının görüşleri alınarak çıkarılacak yönetmelikte 
gösterilir. 

Fonun hesap dönemi bütçe yılıdır. 
Fonun hesaplan ve yıllık bilançosu 468 sayıli Kanuna göre Başbakanlık Yüksek 3>enetleme 

Kurulunca denetlenir. 
Toprak ve Tarım Reformu Fonundan yapılacak harcamalar ve işlemler 1050 sayılı Muhase-

bei Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanun
larına tabi değildir. 

Kredilerin kullanılması : 

MADDE 204. — Toprak ve tanm reformu bölgelerinde, Toprak ve Tanm Reformu Fonundan 
sağlanacak her çeşit nakdî ve aynî krediler Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının denetimi 
altında o köy vaya beldedeki, yoksa yakmındaki Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi eliyle 
çiftçi ailelerine verilir. 

Kredilerin ödenmesinden Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi borçlu çiftçi aileleri üe bir
likte müteselsilen sorumludur. 

Kooperatif verilen kredilerin yerine kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

T. C Ziraat Bankasının açacağı kredi : 

MADDE 205. — T. C. Ziraat Bankası, Toprak ve Tanm Reformu Kooperatiflerinin yapılacak 
plân ve proje esaslarına göre Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca tespit edilecek kredi 
ihtiyaçlarını öncelikle karşılar. Bu kredilerin teminatı, bu kanunla kurulan Toprak ve Tarım Re
formu Kooperatiflerinin mesuliyeti ve kooperatif ortaklarının borç senetlerinin T. O. Ziraat Ban
kasına devir ve temlik edilmesi suretiyle sağlanır. T. C. Ziraat Bankası, Toprak ve Tarım Refor
mu kooperatiflerine, ortakların genel ihtiyaçları için yatınm kredisi açtığı ahvalde, krediye ko
nu olan gayrimenkuller ve tesisler banka lehine ipotek edilir ve menkuller rehin alınır. 

T. C. Ziraat Bankası, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine verdiği kredilerin açılış ga
yesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını ve kredi ile ilgili hususlan Toprak ve Tanm Re
formu Müsteşarlığının muvafakati ile kontrol edebilir. 

Kredi verilmesine ilişkin esaslar Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat Ban
kası tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. 

Alacakların tahsili usulü : 

MADDE 206. — Toprak dağıtımında ve arazi toplulaştırmasında dağıtılan toprak ile yapı 
ve tesislerin bedelleri ve bu kanun hükümleri dairesinde açılan her çeşit kredilerden doğan ala
caklar T. C. Ziraat Bankasınca takip ve tahsil olunur. Bu alacaklar vâdesinde ödenmezse, T. C. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE '203. — Millet Meclisi metninin 203 ncü maddesi aynen kabul eıdülimlişttdr. 

MADDE 204. — Millet Mecülsi metninin 204 ncü maddesi aynen kabul ediflim&şltör. 

MADDE 205. — Millet Meclisi metninin 205 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 206. — Millet Meclisi metninin 206 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet M'C el isinin kabul ettiği metin) 

Ziraat Bankası 6İ83 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümlerine göre 
gerekli işlemleri yapar. Ancak, anılan kanunun gecikme zammına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Zor durumda alacakların alınması geriye bırakılabilir. Zor durum hali ve geriye bırakma sü
resi, T. C. Z'iraat Bankasının görüşleri alınarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çı
karılacak yönetmelikte belirtilir. 

T. C. Ziraat Bankasına verilen işler bankanın aslî görevlerindendir. Bu hizmetlerin ifası ile 
ilgili masraflarını karşılamak üzere T. C, Ziraat Bankasına, borçlulardan bu madde hükmüne gö
re yapacağı tahsilatın yüzde birini g'eçmemek usare ödenecek meblâğ, Toprak ve Tarım Reformu 
Fonundan karşılanır. 

Oiı-I timiti'jiirlu L'ı't'ı'li rrriliıirsi : 

MADDE 207, — Toprak ve tarım reformu belgelerinde, Toprak ve Tarım Reformu Fonundan 
veya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca, aşağıdaki amaçlar için kredi açılabilir : 

a) Mirasçılar veya hissedarlar arasındaki ortaklığın sona erdirilmesinde, miras hissesi tasfiye 
edilen ortakların miras paylarının ödenmesi, 

b) Arazi toplulaştırmasında kendisine, evvelce sahibolduğu araziden daha fazla değerde arazi 
tahsis edilen arazi sahiplerinin bu değer farkını ödemeleri, 

c) Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerince projeye dayalı mera, yaylak ve kışlakların 
bakım ve ıslahı, 

d) Bu kanunun 123 noü maddesi uyarınca, öncelikle satıııalnıak hakikim kullanmak isteyen 
kiracı veya ortakçının araziyi satmalması. 

Bu maddedeki krediler clolayısiyle T. C. Ziraat Bankası, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Ka
nunun 11 nci maddesinde belirtilen teminatlardan bir veya birkaçını alır ve bu konudaki kredi 
verilmeline ilişkin esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat Bankası tara
fından ırdr.terekep. hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. 

MADDE 208. — Tarım Bakanlığı Devlet Üretme Çiftliklerinde, ıslah istasyonlarında, fidan
lıklarında, hayvan yetiştirme kurumlarında ve haralarında yetiştirilen tohumluk, fidan ve da
mızlık hayvanlardan dağıtılacaklar, öncelikle bu kanun gereğince topraklandırılanlara verilir. 

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarımsal üretim araç ve gereçlerini Toprak ve Tarım Refor
mu Kooperatiflerine taksitle sağlar. 

ONEEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

Top rai' ve i ar mı reformunu koluylağUrma yül'ümü : 

MADDE 203. — Resmî daire, kurum, kurullar ve gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri, 
toprak ve tarım reformu ile ilgili hususları geciktirmeden yerine getirmek, cevapları vermek, 
gerekli işlem ve incelemeleri öncelikle yapmak ve her türlü işlerde kolaylık göstermekle yüküm
lüdürler. 

Ai'iRl ılOı'ifiU >';{)! koi'Uıi iıUİtl .* 

MADDE 210. — Toprak ve tarım reformu uygulanmış olan bölgelerde bu Kanunun 28 nci mad
desi hükmüne g-öre arazileri kamulaştırma dışında tutulmuş olan arazi sahipleri, hu arazilerini 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 207. — Millet Meclisi metninin 207 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 208. — Millet Meclisi metninin 208 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 209. — Millet Meclisi metninin 209 ncu maddesi aynen kabul edilimfişitir. 

MADDÜJ 210. — Millet Meclisi metninin 210 ncu maddesi aynen kabul ediüimiiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

54 ncü maddede öngörülen miktarların altına düşecek şekilde parçalara ayıramaz ve her ne su
retle olursa olsun ifraz ve taksim edemez. 

Ancak salhibolduklan arazinin, tamamı 54 ncü maddede öngörülen normların altındaki arazi 
sahipleri bu arazileri devir ve temlik edebilirler. 

Devletçe dağıtılmış olan topraklar : 

MAJDDE 211. -— 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu dle 4486 sayılı Teknik Ziraat 
ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanunu uyarınca dağıtılan topraklar, bu kanunun dağıtılan 
topraklara ilişkin hükümlerine tabidir. 

Bu suretle dağıtılmış olup da kanunlarındaki sebeplerden biriyle geri alınması gereken top 
raklar için ilgili bakanlığın dava hakkı saklıdır. 

Üzerinde turistik, sınaî ve benzeri tesisler kurulması ve iskân üniteleri, gecekondular ve mes
ken olarak kullanılan yapüar inşa edilmesi sebebiyle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ta
rım arazisi niteliğini kaybetmiş olan ve geri alınmasında toprak ve tarım reformu uygulaması ba
kımından yarar görülmeyen arazi, yapı ve binanın inşa edildiği veya tesisin kurulduğu tarih
teki gerçek karşılığı Hazineye ödenmek suretiyle yapı veya tesis sahibinin mülkiyetine geçirile
bilir. 

4753 ve 4486 sayılı kanunlara göre dağıtılan arazi, verimli olarak işletilememesi nedeni ile 
sahübi tarafından kendisi dle aynı köyde veya bitişik köyde ikâmet eden diğer bir şahsa ait 
arazi ile 26 Temmuz 1972 tarihinden önce trampa edilmiş ise ilgililerin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığına ve toprak ve tarım reformu bölgeleri dışinda Köy İşleri Bakanlığına 
başvurmalan ve isteklerinin uygun görülmesi halinde tapu sicilinde yeni duruma göre gerekli 
düzeltme yapılabilir. 

Tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisi : 

MADDE! 212. — Toprak ve tamım reformu bölgelerinde, bu kanunun hükümlerine göre sahibine 
bırakılan veya dağıtılan arazinin, tarımsal işletme ile ilgili olan yapı ve tesisler hariç, tamamı 
veya bir kısanı tarım dışı amaçlarda kullanılamaz. Ancak, zorunMiuk olan hallerde ön (dönülme ka
dar olan arazi, ilgili bakanlığın müracaatı ve Toprak ve Tarim Reformu Müsteşarlığının izni ile, 
on dönümün üstündeki arazi ise ilgili bakanlığın müracaatı ve Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile tarım dışı amaçlarda kullanıla
bilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında köy, kasaba ve şehirlerin kurulması ve geliştiril
mesi, endüstri alanlar!, maden, taş, kum, tuğla ocakları, hava alanları, turistik yerler, sportif 
alanlar ve millî savunma ihtiyaçları için lüzumlu olan arazi tarıma elverişli olmayanlardan ayrı
lır. Bu gibi ihtiyaçların karşılanmasında tarım arazisinden faydalanmak zorunluluğu hâsıl ol
duğu takdirde, on dönüme kadar olan arazi ilgili bakanlığın müracaatı ve Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının izni ile, on dönümün üstündeki arazi ise ilgili bakanlığın müracaatı ve Top
rak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulu karan ile tarım 
dışı amaçlarda kullanılabilir. 

YükandaM fıkralar gereğince, talepte bulunacak kuruluşlar, projelerini hazırlarken tarıma 
en az elverişli olan araziyi ön slrada tutarlar. 
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(G-eçiei Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 211. — MiıBet Meolsi metninin 211 nci maddesi aynen kabul edülaniıştir. 

MADDE 212. — Millet Meclisi metninin 212 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Mo'disaınu kabul ettiği ine t ir:) 

Orman sınırlarının tespiti : 

MADDE 213. — Bu kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, uygulama alanı sınırında 
veya içinde tespit ve tahdidi yapılmamış orman varsa, 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman 
sınırı öncelikle tâyin ve tespit edilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde tapulama uyuşmazlıklarının incelenmesi : 

MADDE 214. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde veya arazi toplulaştırma alanlarında 
tapulamadan doğan uyuşmazlıklar tapulama komisyonlar! ve tapulama mahkemelerince öncelik
le çözülür. Tapulama hâkimliğine* verilen kararların temyiz edilmesi halinde bu kararlar Yar-
gıtayca öncelikle incelenir. 

Uyuşmazlıklar toprak ve tarım reformunun veya toplulaştırmanın uygulanması için yapılması 
öngörülen proje ve plânların yapıldığı zamana kadar çözüme bağlar-amadığ.ı takdirde, proje 
ve plânlar tapulama tespitleri esas alınarak hazırlanır. Proje vs plânln uygulanmasından son
ra çözüme bağlanan uyuşmazlıklar sonunda haklı çıkıldığı takdirde, davaya konu taşınmaz mal 
varsa haklı olana aynen verilir. Ancak, plân ve projeye aykırı dü&en hallerde alacak bedele dö
nüşür. 

Sınırlanıl belirtilmesi ve korunması : 

MADDE 215. — Bu kanun hükümlerinin uygulandığı alanlarda çiftçiler topraklarının sınır
larını Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının bildirdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 
elverişli ve belirgin işaretler ile belirtmek ve bu işaretlerin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. 

Sınırların ne gibi oynamaz işaretlerle belirtileceği, belirtilen sınırların korunması ve ilgili
lerin bu işlerin giderlerine katılma şekli yönetmelikte gösterilir. 

S uy a kullanma düzeni : 

MADDE 216. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde suların tarıma tahsisi, kullanmada ön
celik sırası ve izinler, sulama ücretleri, su tevsi sistemli gibi hususlar Toprak ve Tarlm Refor
mu Müsteşarlığınca ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikte be
lirtilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında, kuruluş kanunları ile verilen yetkiler çerçeve
sinde, ilgili bakanlıklarca yönetmelikteki esaslar dahilinde suların tarımda verimli olarak kul
lanılması ile ilgili tedbirler alınır. 

Taşınmaz mallara görevlilerin girmesi : 

MADDE 217. — Bu kanunun uygulanmasinda; tespit, tahsis, tahliye, proje uygulaması ve 
açılmış olan davalarla ilgili olarak, görevliler, elerinde o yerin en büyük idare amirince veril
miş belgeler ve yanlarında belediye meclisi veya köy ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya bu 
heyetler tarafından tevkil edilecek bir kişi bulunmak şartıyle taşınmaz mallara gündüzleri girebi
lirler. Karşı koyma halinde güvenlik kuvvetlerinin yardımı istenir. 

Bilirkişiler ile komisyon başkanı ve üyelerinin yemini : 

MADDE 218. — Bu kanuna göre kurulacak komisyonların başkan ve üyelerine ve bilirkişi
lere, görevlerine başlamadan önce, görevli mahkeme hâkimi veya bulunmadığı takdirde o yer 
asliye hukuk mahkemesi hâkimi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince, ve
rilen görevi doğru ve kanunlara uygun biçimde yerine getireceklerine dair yemin ettirilir ve 
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(Gerici Tyouıisyonun kabul ettiği ra.c'tin 

MADDE 213. — Millet Meclisi metninin 213 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 214. — Millet Meclisi metninin 214 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 215. — Millet Meclisi metninin 215 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 216. — Millet Meclisi metninin 216 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 217. — Millet Meclisi metninin 217 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 218. — Millet Meclisi metninin 218 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği nnetin) 

durum tutanakla belgelendirilir. Tutanağın bir örneği, saklanmak üzere, mahkemece Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığına gönderilir. 

Vergi, harç ve resimden muaflık : 

MADDE 219. ~- !Ru Ikanun hükümlerinin uygulanması dolayısıyle yapaiacaik başvurmalar, ve
rilecek dilekçe ve bildirimler, düzenlenecek yüklemime senetleri, tasarruf (belgeleri, kira ve ortak
çılık sözleşmeleri ve benzeri iner türdü kâğıtlar ve reisimi ımercilerce veya moterlMerce yapılacak 
işlemler bütün vergi, hare ve rejimlerden muaftır. 179 nıcu ımıaidde hükmü saklıdır. 

Gümrük muaflığı : 

MADDE !220. — Bu (kanunun uygulanması ile ilgili olarak ulualararası kuruluşlardan ve ya
bancı devletlerden bağıiş veya yardım yolu iüe gönderilen veya toprak ve tanm reformu proje
leri (içim İthal fedilecek her çeşit araç ve gereçlerim yurda sofkulması 'her türlü vergi, hıarc ve re-
sdlınlerdien muaftır. 

Tebligat : 

MADDE 221. — Bu (kanun gereğince yapılacak tebligatta 7201 sayılı TebUigıat Kamunu hü
kümleri uygulanır. 

Mahkemelerim veya diğer organların yetkili memurları tarafından, özel kişilerle tüzel iMişiile-
rdm tebelûğa yetkili kimselerime, kimlikleri tespit ve tevsik olunarak: yapıiam tebligat geçerli
dir. Yapılacak tebligat hiçbir ücrete tabi değildir. 

Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı işlerinin devredilmesi : 

MADDE 222. — Toprak ve Tanm Reformu Bölge örgütünün fealdınlmiası hailimde, örgütün 
bölgedeki tanımsal gelişme hizmetleriyle ilgili görevleri, ıbu bölgedeki Tarım Baikanikğımım örgütü 
ve bu kanun uyarımca yerine getirilmesi gereikl diğer görevleri ilgiM baJkamlıikların 'örgütleri ya
par ve (kalan işleri yürütür. 

Toprak ve Tarım Reformu Fonuna aktarma : 

MADDE 223. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunumun 47 ve 48 noi maddelerinde sö
zü geç&n. fon bakiyesi ile fonum laüacak ve borçları bütün hak ve vecibeleriyle Toprak ve Tarım 
Reformu! Fonuna geç&r» 

Devlet Memurları Kanununa eklenen hüküm : 

MADDE 224. — 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesine iaşağııdakii bemlt eMeınırniştir : 

f) Toprak ve Tarım Reformu Kanumunum 189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200 mcü mad
deleri hukürnffleri saMudır. 
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(Gerici KomiLsyonıiıiı kabul ettıiği metin) 

MADDE 219. — Millet Meclisi metninin 219 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 220. — Millet Meclisi metninin 220 nci maddesi aynen kabul ©dfflımişitıir. 

MADDE 221. — Millet Meclisi metninin 221 nci maddesi aynen kabul ediîlamstir. 

MADDE 222. — Millet Meclisi metninin 222 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 223. — Millet Meclisi metninin 223 ncü maddesi aynen kabul edilımş*ir. 

MADDE 224. ~- Millet Meclisi metninin 224 ncü maddesi aynen kabul edilmiştiı, 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

0NALTINC1 BÖLÜM 

OEZA HÜKÜMLERİ 

Süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmanın müeyyidesi : 
MADDE 225. — Bu (kamumun 14 mcü maddesiımde yazılı biildiıriiimleri beli süre içerisinde ilgülii 

mercilere veırmeyemler üe gerçeğe (aykırı beyanda bulunanlar onıbeş igünden Ski (aya (kadar hafif 
hapiils veya lilki yüz İradan ibin liraya kadar hafif para cezasıytle cezalandırılırlar. 

Kiracılık ve ortaJcçılık hükümlerine aykırı davranma : 

MADDE İ226. — Bu kanunun 125 mci maddesine layttarı davraanan arazi sahipleri, fiilleri Türk 
Ceza Komumunıda daha »ağır Ibir cezayı istilzamı etmiediği takdirde, (beşyüz liradan ifkifadmbeşyüz 
liraya kadar tagrr para cezasına çarptırılırlar. 

Mera, yaylak ve kışlak hükümlerine aykırı davranma : 

MADDE 227. — Mera, yaylak ve kışlağın tespit ve (tahsisti (işJennlıearıiaLİ engelleyen veya ısınır 
işaretlilerimi (bozan veya iyerini değiştiren veya bu yerlerin tamiiatmını veya Obüır Hasmını eken veya 
süren veya işgal eden veya fbıı kanunda gösterilen ıısulleıre »aykırı olarak haikkı olmadığı halde 
veya hakkından şok hayvan sokan Türk Geza Kanununun 513 ncü maddesinde yazılı ceza ile ceza-
lamdurikr. 

Yııkardakü Manada (açıklamam fiiller cebir ve şiddet veya tehdit öle veya içlerinden birisi si
lâhlı olan bcırkaç kişi veya silâhlı olmasa faile on kişiden çok kişii tarafımdan icra olunmuş ise, 
fail bir yıldan beş yıla kadaır hapis ve bin liradan 'aşağı olmamak üzere lağır para cezasına çarp
tırılır. 

Mera, yaylak ve kuşlaklarla ilgili yararlanana, koruma ve ıslah hükümlerine aykırı davrananlar 
bir laya kadar hapis veya beşyüz lürfadan ikilbonbeşyüz liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Ayrıca yukardaki fıkralarda ibelirtilen fiüLer dolayısıyle ısebebolunan hasar ve zararın tazmi
nime hükmolumur. 

Mera, yaylak ve kışlak korucularının görevleri dolayısıyle istedikleri suçlara, 'Türk Cem Ka
nununun memurlar hakkındaki hükümleri uygulanır. Bunların, üfa ettikleri görevlerimden dola
yı kemdiledne karşı üslenen ısuçlar, (memurlar .aleyhine işlenmiş sayılır. 

Sınır belirtmede veya korumada ihmal : 

MADDE 228. — Bu (kanunun 215 nci maddesinde belirtilen süre içinde ve sekide 'arazilerimin 
sınırlarını belirtmeyen veya ısınır işaretlerimin sürcMCüğimi sağlamakta ihmal goslteranîer beşyüz 
İradan ikibinJbeşyüz liraya kadar ağır rapa cezasi il© cezalandımlllır. 

ONYEDÎNC£ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

Yönetmelikler : 

MADDE 229. — Aksi belirtilmeyen hallerde, bu kanunda öngörülen yönetaıeliMerin, kanu
nun yürürlüğe girmesi talihinden itibaren !bir yıl içinde çıkarılması gereklidir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 225. — Millet Meclisi metninin 225 nci maddesi aynen kabul ediflmiştir. 

MADDE 226. — Millet Meclisi metninin 226 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 227. — Millet Meclisi metninin 227 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 228. — Millet Meclisi metninin 228 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 229. — Miflllet Meclisi metninin 229 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri tip anasözleşmeleri : 

MADDE 230. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri tip anasözleşmeleri bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten 'itibaren üç ay içimde çıkarılır. 

Kiracılık ve ortakçılık hükümlerinin uygulanması : 

MADDE 231. — ıBu kanunun kiracılık ve ortakçılıkla iıflgil hükümleri toprak ve tarım refor
mu bölgeleri (dışında bu kanunun yürürlüğe (girmesinden iiki yıl sonra başlamak ve ilik hasat dö
nemi ısonu gözöniünıde bulundurulmak suretiyle uygulanır. 

Ortakçılık ve kiracılıkla liflgiîi tip is ödeşmeleri n bu kanunun 'yürürlüğe girdiği tarihten itafbaren 
bir yıl idimde hazırlianımiası zorunludur. 

Mera, yaylak ve kışlak hükümlerinin uygulanması : 

MADDE 232. — Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili hükümler bu kanun uyarınca, mera, yay
lak ve kışlak (tespiti yapılan köy ve beldelerde uygulanır. 

Kamulaştırmada ve bedele dönüşün diğer haklarda ekleme şekli : 

MADDE 233. — Bu kanun uyarınca yapılacak her türdü kamulaştırmalarda ve bedele dönüşen 
diğer haklarda karşılıklar, 40, 41 ve 42 inci maddelere göre ödenir. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklaaıdırıma Kanununun uygulanmasından doğup kesinleşen (mahkeme 
ilâmlarına dayalı borçlar ıda bu kanunun 40, 41 ve 42 aıei maddelerine göre ödenir. 

Toprak ve iskân işleri ile ilgili hükümler : 

MADDE 234. — Beform bölgesi içinde ve dışında : 
4753 sayılı Kanunun uygulanması (sırasında 18 No. lu dağıtım cetvellerine göre 24 . 5 . 1971 

tarihinden önce ilgili valilikçe [onaylanmış dağıtım işleriyle evvelce yapılmış dağıtımların Danış
tay, mahkeme ve idarî kararlar gereğince tashih ve ıslah işlemleri, 

Reform bölgesi dışında : 
a) Bu kanunun 11 nci bölümünde iriı s 3 aslar dahilinde (mera, yaylak ve kışlakların tahdit ve 

tahsisi ve tahsis amacının değiştirilmesi, 
b) Toprak ve Tarım Reformu Fonu imkânları ölçüsünde ve Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığının izni ile 4753 sayılı Kanun ve eklerine göre evvelce topraklandırılan ailelerin bu kanu
nun 201 nci maddesiyle kurulan Toprak ve Tarım Reformu Fonundan kredilenmesi, 

c) 211 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydı ile, 4753 
sayılı Kanun ve eklerine göre evvelce topraklandırılan taülelecnden arazisini, topraklandırma (tari
hindeki mer'i (hükümlere uygun bir şekilde işlemeyenlerin arazisinin geri abanması, 

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

e) 2510 (sayılı iskân Kanunu ile bu kanunun ek ve tadilleri gereğince göçmen, göçebe ve nak-
len yerleştirilenlerin liskânl, ekonıonıük ve sosyal ve güvenlik Medenileri ile yerleri kamıuftajştırilamla-
rm iskânı, köysel alanda iç iskânın düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinim kurulması, tarım
daki fasla nüfusun ilgili kuruluşlarla müştereken hazırlanacak projelere göre -diğer sektörlere 
iskânı, 

İle ilgili (hizmetler Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
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(Geçici Komisyonun, kabul etliği metin 

MADDE 230. — Millet Meclisi metninin 230 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 231. — Müllet Meclisi metninin 231 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 232. — Millet Meclisi metninin 232 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 233. — Millet Meclisi metninin 233 ncü maddesi aynen kabul edilmişıtir. 

MADDE 234. — Millet Meclisi metninin 234 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler : 

MADDE 2315. 1— Bu (kamunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren : 
a) 4753 fsayıliı Çiftçiyi Topraiklandıırana Kanunu sle ek ve tadiMeri yiiriMükten tkaJldısnilnıaştar. 
b) 1617 sayılı Toprak ve Tanım Rjefoonu öntiödbdırler Kamıununıun 10, 11, 12 ve 13 auoü ımadde-

leri yürürlükten (kaldırılmıştır. 
c) Bu kanunun hükümferiınin nygulanmıiasında 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin. 818 sayılı 

Borçlar Kanununun, 6830 sayılı istimlâk Kanununun, 2510 sayılı iskân Kanununun, 2644 sayılı Tapu 
Kja.njuin'unujn, 5516 sayılı BaıtaJklaMaran Kurîufcultaıasot ve Bumdan Elde Edilecek Topraklar HaMam-
da Kamıunun ve ıbumlliaran e£k ve |tadilerinim ve yürürlükteki diğer (kanunların bu kannna aykırı 
hüfkümlıeri uygulanmaz. 

d) 16 . 4 . 1972 tarihinden önce Iknıralmrıış olan ve tarımsal flaalliyette bulunan ticaret şirket
lerine ait arazi, bu kanunun yayımlandığı tarihten (itibaren üç ay idinde Toprak ve Tarım Refor
mu ömtedbiırıler Kanununun 7 nci imaddesi hükmünle tafbi lolimaksıızın ortakljarı iaraısınıda ifraz ve 
talksim edilebilir* 

e) 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü maddeısinli değiştiren 1617 sayili Kanunun 20 nci 
maddesi, - Tapulama Kanununun değdik 33 ncü maiddeisinlin son fıkrası ihlariç -1617 sayılı Kanu
nun yürürülüğe girdiği tarihe (kadıar jtuıtanaklan düzenlendiği hailde aıskı süresi geçmemiş ve itd<-
r&alı ölüp da komisyonca tincefenieırek karara bağlanamamış tespitler de uygulanmaz. 

Yürürlük : 

MADDE 236. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 237. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Oeçiei Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 235. — Millet MedM metninin 235 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 236. — Millet Meclisi metninin 236 ncı maddesi aynen kabul edilmiişıtir. 

MADDE 237. — Millet Meclisi metninin 237 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTloİ METNE BAĞLI TABLOLAR 

Tablo : 1. Bir çitfçi ailesine bırakılacak sulu arazi miktarı 

(Toprak Endeksi -~ 50 için) 

İ l c e Dekar 

Adana (Merkez), Akçakale, Alanya, Anamur, Antalya (Merkez), Birecik, Bismil, Bod
rum, Ceyhan, Cizre, Datça, Dörtyol, Erdemli, Fethiye, Finike, Gazipaşa, Halfeti, İçel 
(Merkez), İskenderun, Kadirli, Karataş, Kaş, Kızıltepe, Kozan, Köyceğiz, Kumluca, Ma
navgat, Marmaris, Nizip, Nusaybin, Oğuzeli, Osmaniye, Samandağ], Samsat, Serik, Silif
ke, Siiopi, Suruç, Tarsus, Urfa (Merkez), Yumurtalık 300 
Araban, Aydın (Merkez), Batman, Bayındır, Bergama, Bornova, Bozova, Çeşme, Çine, 
Foça, Germencik, Hatay (Merkez), Hilvan, İslâhiye, İzmir (Merkez), Karaburun, Kınık, 
Kırıkhan, Kilis, Koçarlı, Kuşadası, Kuyucak, Menemen, Milas, Mut, Nazilli, Ödemiş, Rey
hanlı, Salihli, Sarayköy, Sarııhanlı, Seferihisar, Selçuk, Söke, Sultanhisar, Tire, Torbalı, 
Turgutlu, Urla, Viranşehir, Yenipazar 330 
Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Altınözü, Beşiri, Bozdoğan, Çermik, Çınar, Denizli (Mer
kez), Dikili, Diyarbakır (Merkez), Hassa, Kahta, Karaisalı, Kemalpaşa, Kurtalan, Ma
nisa (Merkez), Mardin (Merkez), Sarıgöl, Soma, Siirt (Merkez), Yavuzeli 360 
Akhisar, Amasya (Merkez), Aralık, Dicle, Derik. İdil, Keban, Kırkağaç, Kiraz, Maraş 
(Merkez), Silvan, Siverek, Türkoğlu 395 

Abana, Afşin, Ağın, Akçaabat, Akçadağ, Akçakoca, Alacam, Araklı, Arhavi, Ardeşeıı, 
Arsin, Ayancık, Ayvalık, Babaeski, Bafra, Bahçe, Balıkesir (Merkez), Balya, Bartın, 
Besni, Beypazarı, Bozcaada, Bucak, Bulancak, Buldan, Burhaniye, Cide, Çanakkale 
(Merkez) Çarşamba, Çaycuma, Çayeli, Çemişkezek. Çüngiiş. Darende, Delice, Dursunbcy, 
Eceabat, Edirne (Merkez), Elâzığ (Merkez), Enez, Erdek. Ereğli (Zonguldak), Erfelek, 
Espiye, Eynesil, Ezine, Fatsa, Feke, Gaziantep (Merkez), Gelibolu, Gemlik, Gercüş, Ger
ze, Gölcük, Gönen, Gördes, Görele, Göynüeek, Güdül, Hani, Ha\sa, Hayrabolu, Hopa, 
İliç, İpsala, İvrindi, Karacasu, Karamürsel, Karasu, Kartal, Kaynarca, Kemaliye, Kep-
sut, Keşap, Kırıkkale, Kocaeli (Merkez), Kozluk Meriç. Kurneaşikr Malatya Abvkov'. Ma
den, Midyat, Mudanya, Muğla (Merkez), Mustafakemalpaşa, Of. Ordu (Merkez'.; Ömerli Pa
zar, Pehlivanköy, Perşembe, Pertek, Pozantı, Samsun (Merkez), Sarıeakaya, Sapanca. 
Sason, Savur, Sındırgı, Silivri, Sinop (Merkez), Susurluk, Sürmene, Şarköy, Taşova, 
Terme, Tirebolu, Tokat (Merkez), Trabzon (Merkezi, Tunceli (Merkez), Türken. Uzun
köprü, Ünye, Vakfıkebir, Yatağan, Yomra 430 
Acıpayam, Akyazı, Ardanuç, Bandırma, Baykan, Bayramiç, Beykoz, Biga. Bingöl (Mer
kez), Bitlis (Merkez), Borçka, Bozkurt, Bursa (Merkez), Çan, Çatalca, Çatalzeytin, 
Çerkezköy, Çorlu, Devrek, Düzce, Edremit, Erbaa, Ergani, Eruh, Fındıklı, Gebze. Geyve, 
Gölbaşı, Havran, Hazro, Hekimhan, Hendek, İğdır, İmroz, İznik, Kandıra, Karacabey, Ke
mah, Keşan, Kırklareli (Merkez). Kulp, Kumru, Lalapaşa, Lapseki, Lice, Lüleburgaz, Maç
ka, Manyas, Mazgirt, Muratlı, Orhangazi, Orta köy, (Çorum), Osmaneli, Palu, Pmarhi-
sar, Rize (Merkez), Sakarya, Saray, Selendi, Sivrice, Suluova, Şemdinli, Şile, Tekirdağ 
(Merkez), Tuzluca, Ula, Uludere, Ulus, Vezirköprü, Vize, Yalova, Yenişehir, Yeşilyurt. 475 
Ağlasun, Ankara (Merkez), Arapkir, Avanos, Ayaş, Ayvacık, Azdavay, Baskil, Bigadiç, 
Boyabat, Burdur (Merkez), Çankırı (Merkez), Çekerek, Çiçekdağ. Çifteler, Demirci, De
mirköy, Dinar, Elbistan, Elmalı, Emet, Emirdağ, Erzincan (Merkez), Gelendost, Gerger, 
Giresun (Merkez), Göksün, Gölhisar, Güenar, Gül şehir, Gümüşhacıköy, Gündoğmuş, Hav
za, İlgaz, İsparta (Merkez), İncesu, İnebolu, İnegöl, İspir, Kalecik, Kalkandere. Kara-
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İ l ç e • Dekar 

bük, Kargı, Kayseri (Merkez), Keçiborlu, Kırşehir (Merkez), Konya (Merkez), Kor
kuteli, Kula, Mahmudiye, Malkara, Mazıdağı, Mecitözü, Niksar, Osmancık, Pazarcık, Po
latlı, Safranbolu, Saimbey, Savaştepe, Sulakyurt, Sungurlu, Suşehri, Sütçüler, Şarkikara
ağaç, Şefaatli, Şırnak, Şirvan, Ulubey (Uşak), Uşak (Merkez), Yenice, Yerköy, Yığılca, 
Yusufeli, Zonguldak (Merkez) 520 

Afymıkarahisar (Merkez), Alnras, Altıntaş, Aksaray (Niğde), Akşehir, Artvin (Mer
kez), Atabey, Banaz, Bayat, Bilecik (Merkez), Boğazlayan, Bozüyük, Cihanbeyli, Çal, 
Oamlıhcmşin, Çaykara, Çivril, Çorum (Merkez), Çubuk Çumra, Dazkırı, Doğanhisar, 
Doğanşehir, Domaniç, Ereğli (Konya), Eskişehir (Merkez), Eşme, Gediz, Genç, Gölpa-
zarı, Güney, Ilgın, İnsaniye, İskilip, Kadınhanı, Karakocan, Karaman, Karapınar, Kızıl
cahamam, Kulu, Merzifon, Muş (Merkez), Nallıhan, Niğde (Merkez), Oltu, Olur, Reşadiye, 
Senirkent, Şereflikoçhisar, Seyitgazi, Simav, Taşköprü, Tavşanlı, Turhal, Yalvaç, Yunak 570 

Akseki, Andırın, Çeliklıan, Çukurca, Gemerek, Kağızman, Ovacık (Tunceli), Pazaryeri, 
Pervari, Refahiye, Solhan. 630 

Alaca, Araç, Aybastı, Beyşehir, Bolvadin, Bor, Bozkır, Bulanık, Çaımlıdere, Çardak, 
Çay, Çerkeş, Dereli, Develi, Divriği, Durağan, Eldivan, Elmadağ, Eskipazar, Göynük, 
Hacıbektaş, Hafik, Kale, Kaman, Karahallı, Keskin, Korgam, Kozaklı, Kurşunlu, Kü
tahya (Merkez), Mengen, Mucur, Nazimiye, Ormaneli, Ortaköy (Niğde), Pötürge, Pü
lümür, Sandıklı, Sarayönü, Sarıkaya, Sarıoğlan, Seydişehir, Sarız, Seben, Sivrihisar, Si
vaslı, Sorgun, Söğüt, Sultandağ, Şuhııt, Tavas, Tefenni, Tercan, Tutak, Ulubey (Ordu), 
Uluborlu, Ürgüp, Van (Merkez) Yeşilhisar, Yeşilova, Zile 690 

Akkuş, Artova, Bolu (Merkez), Daday, Devrekani, Eflani, Gölköy, İkizdere, Kastamo
nu (Merkez), Kavak, Kıbrısçık, Kofcaz, Koyulhisar, Küre, Lâdik, Mesudiye, Mudurnu, 
Orta, Sincanlı, Sivas (Merkez), Tonya, Torul, Tosya, Yozgat (Merkez) 760 

Ağrı (Merkez), Çayırlı, Ermenek, Gürün, Hadım, Haymana, Hizan, Horasan, Hozat, Ke
leş, Malazgirt, Mutki, Nevşehir (Merkez), Ovacık (Çankırı), Posof, Şabanözü, Şavşat, 
Tortum 830 

Akdağmadeni, Arguvan, Arpaçay, Aşkale, Bâlâ, Beytüşşebap, Bünyan, Çameli, Çatak, Ça
yıralan, Derinkuyıı, Digor, Doğubeyazıt, Erzurum (Merkez), Felahiye, Hakkâri (Mer
kez), Hamur, Hınıs, Kangal, Kelkit, Kiği, Mihalıççık, Muradiye, Narman, Patnos, Su
suz, Taşhçay, Tatvan, Tomarza, Varto, Yahyalı, Yapraklı, Yıldızeli 910 

Adilcevaz, Ahlat, Alucra, Ardahan, Başkale, Bayburt, Çamardı, Çat (Oylukiu), Çıldır, 
Diyadin, Eleşkirt, Erciş, Gerede, Gevaş, Göle, Gümüşhane (Merkez), Gürpınar, Hanak, 
İmranlı, Karayazı, Karlıova, Kars (Merkez), Özalp, Pasinler, Pınarbaşı, Sarıkamış, Se
lim, Sarkışla. Şebinkarahisar, Şenkaya, Şiran, Tekman, Ulukışla, Yüksekova, Zara 1 000 
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Tablo : 2. Bir çiftçi ailesine bırakılacak kuru arazi miktarı 

(Toprak Endeksi = 50 için) 

İ l ç e Dekar 

Ardeşen, Arhavi, Cide, Çamlıhemşin, Çayeli, Espiye, Eynesil, Fındıklı, Giresun (Mer
kez), Görele, Hopa, Kalkandere, Keşap, Korgan, Of, Rize (Merkez), Sürmene, Tirebolu 475 
Dörtyol, İkizdere, İskenderun, Kadirli, Samandağı 520 
Anamur, Ceyhan, Fatsa, Kozan, Manavgat, Osmaniye, Yumurtalık 580 
Akçakoca, Alanya, Antalya (Merkez), Araklı, Bodrum, Bulancak, Erdemli, Ereğli (Zon
guldak), Erfelek, Fethiye, Finike, Gazipaşa, Karataş, Köyceğiz, Kumluca, Kurucaşdle, 
Marmaris, Ordu (Merkez), Serik, Ünye, Vakfıkebir 640 
Abana, Adana (Merkez), Arsin, Ayancık, Bartın, Borçka, Bozkurt, Çaycuma, Datça, 
Gerze, Hatay (Merkez), Hendek, Kaş, Perşembe, Silifke, Söke, Terme, Trabzon (Mer
kez), Zonguldak (Merkez) 700 
Akçaabat, Akyazı, Aydın (Merkez), Bafra, Bayındır, Bergama, Bornova, Cizre, Çarşamba, 
Çatalzeytin, Çaykara, Devrek, Düzce, Germencik, Kandıra, Karaisalı, Karasu, Kumru, 
Kuyucak, Maçka, Menemen, Milas, İçel (Merkez), İnebolu, İzmir (Merkez), Ödemiş, 
Samsun (Merkez), Sapanca, Seferihisar, Selçuk, Silopi, Sinop (Merkez), Sultanhisar, 
Tarsus, Tire, Torbalı, Turgutlu, Türkeli, Ulus, Yığılca, Yomra 770 
Alaçam, Babaeski, Bismil, Bozdoğan, Çine, Demirköy, Edirne (Merkez) Foça, Hayrabolu, 
Karaburun, Kaynarca, Kemalpaşa, Kınık, Kocaeli (Merkez), Koçarlı, Kuşadası, Lüle
burgaz, Manisa (Merkez), Meriç, Nazilli, Sakarya (Merkez), Salihli, Samsat, Sarayköy, 
Saruhanlı, Şile, Urla, Yenipazar 850 
Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Altınözü, Amasya (Merkez), Azdavay, Bahçe, Batman, 
Beykoz, Biga, Bozcaada, Çan, Çatalca, Çeşme, Denizli (Merkez), Dikili, Feke, Gebze, 
Gelibolu, Gemlik, Geyve, Gönen, Havsa, İpsala, İslâhiye, Karamürsel, Kars (Merkez), 
Kartal, Keşan, Kırıkhan, Kırklareli (Merkez), Kızıltepe, Kilis, Lalapaşa, Malkara, Mu
danya, Muratlı, Mustafakemalpaşa, Mut, Nusaybin, Orhangazi, Pehlivanköy, Pmarhi-
sar, Reyhanlı, Sarıgöl, Soma, Tekirdağ (Merkez), Tunceli (Merkez), Uzunköprü, Vezir
köprü, Vize, Yalova 940 
Akçakale, Akhisar, Akşehir, Araban, Ardanuç, Artvin (Merkez), Aybastı, Bandırma, Bal
ya, Beşiri, Birecik, Boyabat, Bucak, Bursa (Merkez), Çanakkale (Merkez), Çerkezköy, 
Çermik, Çınar, Çorlu, Dereli, Dicle, Dursunbey, Eceabat, Enez, Erbaa, Gölköy, Gördes, 
Güdül, Gündoğmuş, Halfeti, Hassa, Havza, İmroz, İnegöl, İspir, İvrindi, İznik, Karabük, 
Karacabey, Keban, Kepsut, Kırkağaç, Kiraz, Kozluk, Kurtalan, Lapseki, Manyas, Muğ
la (Merkez), Niksar, Nizip, Oğuzeli, Osmancık, Pozantı, Saray, Sarıcakaya, Seben, Se
lendi, Siirt (Merkez), Silivri, Suruç, Susurluk, Şarköy, Taşova, Tonya, Tokat (Merkez), 
Tuzluca, Ulubey (Ordu), Urfa (Merkez), Yenice, Yenişehir 1 030 
Acıpayam, Afyon Karahisar (Merkez), Ağlasun, Akkuş, Almus, Andırın, Aralık, Arapkir, 
Ayaş, Ayvacık, Balıkesir (Merkez), Bayat, Bayramiç, Beypazarı, Bigadiç, Bitlis (Mer
kez), Bozova, Buldan, Burhaniye, Çankırı (Merkez), Çemişkezek, Darende, Delice, Di
nar, Diyarbakır (Merkez), Doğanhisar, Domaniç, Edremit, Emet, Emirdağ, Erdek, Ezi
ne, Gediz, Göle, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hani, Havran, Hazro, Hilvan, İlgaz, Ilgın, 
Hiç, İsparta (Merkez), Kahta, Kargı, Keçiborlu, Kemah, Kemaliye, Kızılcahamam, Lice, 
Maden, Mardin (Merkez), Mecitözü, Oltu, Olur, Ortaköy (Çorum), Osmaneli, Pazaryeri, 
Pertek, Safranbolu, Saimbeyli, Sason, Şavşat, Sındırgı, Simav, Suluova, Suşehri, Sütçü
ler, Şarkîkaraağaç, Taşköprü, Türkoğlu, Ula, Viranşehir, Yatağan, Yavuzeli, Yusufeli 1 130 
Afşin, Ağın, Altıntaş, Ankara (Merkez), Araç} Ayvalık, Banaz, Baykan, Bilecik (Merkez), 
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t 1 ç e Dekar 

Bingöl (Merkez), Bozüyük, Burdur (Merkez), Çal, Çekerek, Çiçekdağ, Çorum (Merkez), 
Çubuk, Demirci, Derik, Elâzığ (Merkez), Ergani, Eruh, Erzincan (Merkez), Eskişehir 
(Merkez), Gelen dost, Gercüş, Gölbaşı, Gölhisar, Göl pazarı, İğdır, İdil, İnsaniye, İncesu, İskilip, 
Kadınhanı, Kağızman, Kalecik, Karacasu, Kayseri (Merkez), Kırıkkale, Kofçaz, Korkut
eli, Kula, Kulp, Küre, Malatya, (Merkez), Maraş (Merkez), Mazgirt, Mengen, Merzifon, 
Midyat, Nallıhan, Ömerli, Palu, Polatlı, Posof, Keşadiye, Savaştepe, Senirkent, Silvan, 
Siverek, Söğüt, Sulakyurt, Seyitgazi, Şemdinli, Şırnak, Tavşanlı, Ulubey (Uşak), Ulude-
re, Uşak (Merkez), Yalvaç, Yunak 1 250 

Akçadağ, Akseki, Ardahan,-Atabey, Avanos, Baskil, Besni, Bolu (Merkez), Bolvadin, 
Cihanbeyli, Çifteler, Çivril, Çüngüş, Daday, Dazkırı, Durağan, Eflani, Elmalı, Eşme, Ga
ziantep (Merkez), Gerger, Göksün, Gülnar, Gülşehir, Güney, Hekimhan, Kastamo
nu (Merkez), Kavak, Kırşehir (Merkez), Kulu, Lâdik, Mahmudiye, Mazıdağı, Niğde 
(Merkez), Orta, Ovacık (Çankırı), Pazar, Refahiye, Savur, Sivrice, Sungurlu, Şefaatli, 
Şirvan, Turhal, Uluborlu, Yerköy, Yeşilyurt 1 370 

Aksaray, Arpaçay, Boğazlıyan, Çamlıdere, Çay, Çerkeş, Çıldır, Devrakâni, Eskipazar, 
Elbistan, Eldivan, Elmadağı, Genç, Göynük, Hafik, Horasan, Karakocan, Karaman, Kon
ya (Merkez), Kurşunlu, Kütahya (Merkez), Mudurnu, Muş (Merkez), Ovacık (Tunce
li), Pazarcık, Sandıklı, Sarayönü, Selim, Sivrihisar, Sultandağ, Susuz, Şenkaya, Şeref
likoçhisar, Tavas, Tercan, Tortum, Tosya 1 510 

Ağrı (Merkez), Alaca, Artova, Beyşehir, Çardak, ÇeTikhan, Çumra, Digor, Divriği, Do
ğanşehir, Doğubeyazıt, Ereğli (Konya), Gemerek, Kale, Kaman, Karahallı, Karapınar, Ke
leş, Keskin, Kıbrısçık, Koyulhisar, Mesudiye, Mucur, Narman, Orhaneli, Pülümür, Sarı
kamış, Sarıoğlan, Sarız, Seydişehir, Sincanlı, Sivas (Merkez), Sivaslı, Solhan, Sorgun, Şa-
banözü, Şuhut, Taşlıçay, Tefenni, Ürgüp, Yeşilhisar, Yeşilova, Yozgat (Merkez), Zile. 1 660 

Akdağmadeni, Balâ, Bozkır, Bulanık, Çayıralan, Çayırlı, Çukurca, Develi, Erzurum 
(Merkez), Hanak, Haymana, Kozaklı, Mihalıççık, Nazimiye, Pervari, Pötürge, Sarıkaya,. 
Torul, Vaın (Merkez), Yapraklı 1 830 

Adilcevaz, Ahlat, Alucra, Arguvan, Aşkale, Başkale, Bayburt, Beytüşşebap, Bor, Bün
yan, Çamardı, Çameli, Çat (Oyluklu), Çatak, Derinkuyu, Diyadin, Eleşkirt, Erciş, Er
menek, Felahiye, Gerede, Gevaş, Gölcük, Gümüşhane (Merkez), Gürpınar, Gürün, Hacı
bektaş, Hadım, Hakkâri (Merkez), Hamur, Hınıs, Hizan, Hozat, İmranlı, Kangal, Ka
rayazı, Karlıova, Kelkit, Kiği, Malazgirt, Mutki, Nevşehir (Merkez), Ortaköy (Niğde), 
Özalp, Patnos, Pasinler, Pınarbaşı, Şarkışla, Şebinkarahisar, Şiran, Tatvan, Tekman, To-
marza, Tutak, Ulukışla, Varto, Yahyalı, Yıldızeli, Yüksekova, Zara. 2 000 
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Tablo : 3. Beş veya daha az nüfuslu bir aileye verilebilecek sulu arazi miktarı 

(Toprak Endeksi = 50 için) 

İ l ç e Dekar 

Adana (Merkez), Akçakale, Alanya, Anamur, Antalya, (Merkez), Birecik, Bismil, Bod
rum, Ceyhan, Cizre, Datça, Dörtyol, Erdemli, Fethiye, Finike, Grazipaşa, Halfeti, İçel 
(Merkez), İskenderun, Kadirli, Karataş, Kaş, Kıltepe, Kozan, Köyceğiz, Kumluca, Ma
navgat, Marmaris, Nizip, Nusaybin, Oğuzeli, Osmaniye, Samandağı, 'Samsat, Serik, Silif
ke, Silopi, Suruç, Tarsum, Urfa (Merkez), Yumurtalık 32 

Araban, Aydın (Merkez), Batman, Bayındır, Bergama, Bornova, Bozova, Çeşme, Çine, 
Foça, Germencik, Hatay (Merkez), Hilvan, İslahiye, İzmir (Merkez), Karaburun, Kınık, 
Kırıkhan, Kilis, Koçarlı, Kuşadası, Kuyueak, Menemen, Milas, Mut, Nazilli, Ödemiş, Rey
hanlı, Salihli, Sarayköy, Saruhaulı, Seferihisar, Selçuk, Söke, Sultanhisar, Tire, Torbalı, 
Turgutlu, Urla, Viranşehir, Yenipazar 35 

Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Altınözü, Beşiri, Bozdoğan, Çermik, Çınar, Denizli (Mer
kez), Dikili, Diyarbakır (Merkez), Hassa, Kahta, Karaisalı, Kemalpaşa, Kurtalan, Ma
nisa (Merkez), Mardin (Merkez), Sarıgöl, Soma, Siirt (Merkez), Yavuzeli 38 

Akhisar, Amasya (Merkez), Aralık, Dicle, Derik, İdil, Keban, Kırkağaç, Kiraz, Maraş 
(Merkez), Silvan, Siverek, Türkoğlu 42 

Abana, Afşin, Ağın, Akçaabat, Akçadağ, Akçakoca, Alaçam, Araklı, Arhavi, Ardeşen, 
Arsin, Ayancık, Ayvalık, Babaeski, Bafra, Bahçe, Balıkesir (Merkez), Balya, Bartın, 
Besni, Beypazarı, Bozcaada, Bucak, Bulancak, Buldan, Burhaniye, Gide, Çanakkale 
(Merkez) Çarşamba, Çaycuma, Çayeli, Çemişkezek, Çüngüş, Darende, Delice, Dursunbey, 
Eceabat, Edirne (Merkez), Elâzığ (Merkez), Enez, Erdek, Ereğli (Zonguldak), Erfelek, 
Espiye, Eynesil, Ezine, Fatsa, Feke, Gaziantep (Merkez), Gelibolu, Gemlik, Gercüş, Ger
ze, Gölcük, Gönen, Gördes, Görele, Göynücek. Güdül, Hani, Havsa, Hayrabolu, Hopa, 
İliç, İpsala, İvrindi, Karacasu, Karamürsel, Karasu, Kartal, Kaynarca, Kemaliye, Kep-
sut, Keşap, Kırıkkale, Kocaeli (Merkez), Kozluk Kurucaşile, Malatya (Merkez), Maden, 
Meriç, Midyat, Mudanya. Muğla, (Mf-'ircz"), Mustafakemalpaşa, Of, Ordu (Merkez) Ömerli, 
Pazar, Pehlivanköy, Perşembe, Pertek, Pozantı, Samsun (Merkez), Sarıcakaya, Sapanca, 
Sason, Savur, Sındırgı, Silivri, Sinop (Merkez), Susuı-luk, Sürmene, Şarköy, Taşova, 
Terme, Tirebolu, Tokat (Merkez), Trabzon (Merkez), Tunceli (Merkez), Türkeli, Uzun
köprü, Ünye, Vakfıkebir, Yatağan, Yomra 46 

Acıpayam, Akyazı, Ardanuç, Bandırma, Baykan, Bayramiç, Beykoz, Biga, Bingöl (Mer
kez), Bitlis (Merkez), Borçka, Bozkurt, Bursa (Merkez), Çan, Çatalca, Çatalzeytin, 
Çerkezköy, Çorlu, Devrek, Düzce, Edremit, Erbaa, Ergani, Eruh, Fındıklı, Gebze, Geyve, 
Gölbaşı, Havran, Hazro, Hekimhan, Hendek, İğdır, İmroz, İznik, Kandıra, Karacabey, Ke
mah, Keşan, Kırklareli (Merkez), Kulp, Kumru, Lalapaşa, Lapseki, Lice, Lüleburgaz, Maç
ka, Manyas, Mazgirt, Muratlı, Orhangazi, Ortaköy, (Çorum), Osmaneli, Palu, Puıarhi-
sar, Rize (Merkez), Sakarya, Sara;/, Selendi, Sivrice, Suluova, Şemdinli, Şile, Tekirdağ 
(Merkez), Tuzluca, LTla, Uludere, Ulus, Vezirköprü, Vize, Yalova, Yenişehir, Yeşilyurt. 51 

Ağlasun, Ankara (Merkez), Arapkir, Avanos, Ayaş, Ayvacık, Azdavay, Baskil, Bigadiç, 
Boyabat, Burdur (Merkez), Çankırı (Merkez), Çekerek, Çiçekdağ, Çifteler, Demirci, De
mirköy, Dinar, Elbistan, Elmalı, Emet, Emirdağ, Erzincan (Merkez), Gelendost, Gerger, 
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İ l ç e Dekar 

Giresun (Merkez), Göksün, Gölhisar, Günar, Gülşehir, Gümüşhacıköy, Gündoğmuş, Hav
za, İlgaz, İsparta (Merkez), İncesu, İnebolu, İnegöl, İspir, Kalecik, Kalkandere, Kara
bük, Kargı, Kayseri (Merkez), Keçiborlu, Kırşehir (Merkez), Konya (Merkez), Kor
kuteli, Kula, Mahmudiye, Malkara, Mazıdağı, Mecitözü, Niksar, Osmancık, Pazarcık, Po
latlı, Safranbolu, Saimbey, Savaştepe, Sulakyurt, Sungurlu, Suşehri, Sütçüler, Şarkikara
ağaç, Şefaatli, Sımak, Şirvan, Ulubey (Uşak), Uşak (Merkez), Yenice, Yerköy, Yığılca, 
Yusufeli, Zonguldak (Merkez) 56 

Afyon. Karahisar (Merkez), Almus, Altıntaş, Ak,1-aray (Niğde), Akşehir, Artvin (Mer
kez), Atabey, Banaz, Bayat, Bilecik (Merkez), Boğazlıyan, Bozüyük, Cihanbeyli, Çal, 
Çamlıhemşin, Çaykara, Çivril, Çorum (Merkez), Çubuk Çumra, Dazkırı, Doğanhisar, 
Doğanşehir, Domaniç, Ereğli (Konya), Eskişehir (Merkez), Eşme, Gediz, Genç, Gölpa-
zarı, Güney, Ilgın, İnsaniye, İskilip, Kadınhanı. Karakocan, Karaman, Karapınar, Kızıl
cahamam, Kulu, Merzifon, Muş (Merkez), Nallıhan, Niğde (Merkez), Oltu, Olur, Eeşadiye, 
Senirkent, Şereflikoçhisar, Seyitgazi, Simav, Taşköprü, Tavşanlı, Turhal, Yalvaç, Yunak 61 

Akseki, Andırın, Çelikhan, Çukurca, Gemerek, Kağızman, Ovacık (Tunceli), Pazaryeri, 
Pervari, Refahiye, Solhan. 67 

Alaca, Araç, Aybastı, Beyşehir, Bolvadin, Bor, Bozkır, Bulanık, Çamlıdere, Çardak, 
Çay, Çerkeş,. Dereli, Develi, Divriği, Durağan, Eldivan, Elmadağ, Eskipazar, Göynük, 
Hacıbektaş, Hafik, Kale, Kaman, Karahallı, Keskin, Korga.n, Kozaklı, Kurşunlu, Kü
tahya (Merkez), Mengen, Mucur, Nazimiye, Orhaneli, Ortaköy (Niğde), Pötürge, Pü
lümür, Sandıklı, Sarayönü, Sarıkaya, Sarıoğlan, Seydişehir, Sarız, Seben, Sivrihisar, Si
vaslı, Sorgun, Söğüt, Sultandağ, Şuhut, Tavas, Tefenni, Tercan, Tutak, Ulubey (Ordu), 
Uluborlu, Ürgüp, Van (Merkez)- Yeşilhisar, Yeşilova, Zile 74 

Akkuş, Artova, Bolu (Merkez), Daday, Devrekani, Eflani, Gölköy, İkizdere, Kastamo
nu (Merkez), Kavak, Kıbrısçık, Kofcaz, Koyulhisar, Küfe, Lâdik, Mesudiye, Mudurnu, 
Orta, Sincanlı, Sivas (Merkez), Tonya, Torul, Tosya, Yozgat (Merkez) 81 

Ağrı (Merkez), Çayırlı, Ermenek, Gürün, Hadım, Haymana, Hizan, Horasan, Hozat, Ke
leş, Malazgirt, Mutki, Nevşehir (Merkez), Ovacık (Canlan)) Posof, Şabanözü, Şavşat, 
Tortum 89 

Akclağmadeni, Arguvan, Arpaçay, Aşkale, Bala, Beytüşşebap, Bünyan, Cameli, Çatak, Ça
yıralan, Derinkuyu, Digor, Doğubeyazıt, Erzurum (Merkez), Felahiye, Hakkâri (Mer
kez), Hamur, Hınıs, Kangal, Kelkit, Kiği, Mihalıççık, Muradiye, Narman, Patnos, Su
suz, Taşlıeay, Tatvan, Tomarza, Varto, Yahyalı, Yapraklı, Yıldızeli 97 

Adilcevaz, Ahlat, Alucra, Ardahan, Başkale, Bayburt, Çamardı, Oat (Oyluklu), Çıldır, 
Diyadin, Eleşkirt, Erciş, Gerede, Gevaş, Göle, Gümüşhane (Merkez), Gürpınar, Hanak, 
İmranlı, Karayazı, Karlıova, Kars (Merkez), Özalp, Pasinler, Pınarbaşı, Sarıkamış, Se
lim, Sarkışla, Şebinkarahisar, Şenkaya, Şiran, Tekman, Ulukışla, Yüksekova, Zara 106 
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Tablo : 4. Beş veya daha az nüfuslu bir aileye verilebilecek kuru arazi miktarı 

(Toprak Endeksi = 50 için) 

İ l ç e Dekar 

Ardeşen, Arhavi, Cide, Çamlıhemşin, Çayeli, Espiye, Eynesil, Fındıklı, Giresun (Mer
kez), Görele, Hopa, Kalikandere, Keşap, Korgan, Of, Eize (Merkez), Sürmene, Tirebolu 79 

Dörtyol, İkizdere, İskenderun, Kadirli, Samandağı 87 

Anamur, Ceyhan, Fatsa, Kozan, Manavgat, Osmaniye, Yumurtalık 96 
Akçakoca, Alanya, Antalya (Merkez), Araklı, Bodrum, Bulancak, Erdemli, Ereğli (Zon
guldak), Erfelek, Fethiye, Finike, Gazipaşa, Karataş, Köyceğiz, Kumluca, Kurucaşile, 
Marmaris, Ordu (Merkez), Serik, Ünye, Vakfıkebir 106 

Abana, Adana (Merkez), Arsin, Ayancık, Bartın, Borçka, Bozkurt, Çaycuma, Datça, 
Gerze, Hatay (Merkez), Hendek, Kaş, Perşembe, Silifke, Söke, Terme, Trabzon (Mer
kez), Zonguldak (Merkez) 116 

Akçaabat, Akyazı, Aydm (Merkez), Bafra, Bayındır, Bergama, Bornova, Cizre, Çarşamba, 
Çatalzeytin, Çaykara, Devrek, Düzce, Germencik, Kandıra, Karaisalı, Karasu, Kumru, 
Kuyucak, Maçka, Menemen, Milas, İçel (Merkez), İnebolu, İzmir (Merkez), Ödemiş, 
Samsun (Merkez), Sapanca, Seferihisar, Selçuk, Silopi, Sinop (Merkez), Sultanhisar, 
Tarsus, Tire, Torbalı, Turgutlu, Türkeli, Ulus, Yığılca, Yomra 128 

Alaçam, Babaeski, Bismil, Bozdoğan, Çine, Demirköy, Edime (Merkez) Foça, Hayrabolu, 
Karaburun, Kaynarca, Kemalpaşa, Kınık, Kocaeli (Merkez), Koçarlı, Kuşadası, Lüle
burgaz, Manisa (Merkez), Meriç, Nazilli, Sakarya (Merkez), Salihli, Samsat, Sarayköy, 
Saruhanlı, Şile, Urla, Yenipazar 141 

Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Altınözü, Amasya (Merkez), Azdavay, Bahçe, Batman, 
Beykoz, Biga, Bozcaada, Çan, Çatalca, Çeşme, Denizli (Merkez), Dikili, Feke, Gebze, 
Gelibolu, Gemlik, Geyve, Gönen, Havsa, İpsala, İslâhiye, Karamürsel, Kars (Merkez), 
Kartal, Keşan, Kırıkhan, Kırklareli (Merkez), Kızıltepe, Kilis, Lalapaşa, Malkara, Mu
danya, Muratlı, Mustafakemalpaşa, Mut, Nusaybin, Orha.ngazi, Pehlivanköy, Pmarhi-
sar, Reyhanlı, Sarıgöl, Soma, Tekirdağ (Merkez), Tunceli (Merkez), Uzunköprü, Vezir
köprü, Vize, Yalova 156 

Akçakale, Akhisar, Akşehir, Araban, Ardanuç, Artvin (Merkez), Aybastı, Bandırma, Bal
ya, Beşiri, Birecik, Boyabat, Bucak, Bursa (Merkez), Çanakkale (Merkez), Çerkezköy, 
Çermik, Çmar, Çorlu, Dereli, Dicle, Dursunbey, Eceabat, Enez, Erbaa, Gölköy, Gördes, 
Güdül, Gündoğmuş Halfeti, Hassa, Havza, İmroz, İnegöl, İspir, İvrindi, İznik, Karabük, 
Karacabey, Keban, Kepsut, Kırkağaç, Kiraz, Kozluk, Kurtalan, Lapseki, Manyas, Muğ
la (Merkez), Niksar, Nizip, Oğuzeli, Osmancık, Pozantı, Saray, Sancakaya, Seben, Se
lendi, Siirt (Merkez), Silivri, Suruç, Susurluk, Şarköy, Taşova, Tonya, Tokat (Merkez), 
Tuzluca, Ulubey (Ordu), Urfa (Merkez), Yenice, Yenişehir 172 

Acıpayam, Afyon Karahisar (Merkez), Ağlasun, Akkuş, Almus, Andırın, Aralık, Arapkir, 
Ayaş, Ayvacık, Balıkesir (Merkez), Bayat, Bayramiç, Beypazarı, Bigadiç, Bitlis (Mer
kez), Bozova, Buldan, Burhaniye, Çankırı (Merkez), Çemişkezek, Darende, Delice, Di
nar, Diyarbakır (Merkez), Doğanhisar, Domaniç, Edremit, Emet, Emirdağ, Erdek, Ezi
ne, Gediz, Göle, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hani, Havran, Hazro, Hilvan, İlgaz, Ilgın, 
Hiç, İsparta (Merkez), Kahta, Kargı, Keçiborlu, Kemah, Kemaliye, Kızılcahamam, Lice, 
Maden, Mardin (Merkez), Mecitözü, Oltu, Olur, Ortaköy (Çorum), Osmaneli, Pazaryeri, 
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İ l ç e Dekaı 

Pertek, Safranbolu, Saimbeyli, Sason, Şavşat, Sındırgı, Simav, Suluova, Suşehri, Sütçü
ler, Şarkîkaraağaç, Taşköprü, Türkoğlu, Ula, Viranşehir, Yatağan, Yavuzeli, Yusufeli 
Afşin, Ağın, Altıntaş, Ankara (Merkez), Araç, Ayvalık, Banaz, Baykan, Bilecik (Merkez), 
Bingöl (Merkez), Bozüyük, Burdur (Merkez), Çal, Çekerek, Çiçekdağ, Çorum (Merkez), 
Çubuk, Demirci, Derik, Elâzığ (Merkez), Ergani, Eruh, Erzincan (Merkez), Eskişehir 
(Merkez), Gelendost, Gercüş, Gölbaşı, Gölhisar, Göl pazarı, İğdır, İdil, İhsaniye, İncesu, İskilip, 
Kadınhanı, Kağızman, Kalecik, Karacasu, Kayseri (Merkez), Kırıkkale, Kofçaz, Korkut
eli, Kula, Kulp, Küre, Malatya, (Merkez), Maraş (Merkez), Mazgirt, Mengen, Merzifon, 
Midyat, Nallıhan, Ömerli, Palu, Polatlı, Posof, Reşadiye, Savaştepe, Senirkent, Silvan, 
Siverek, Söğüt, Sulakyurt, Seyitgazi, Şemdinli, Şırnak, Tavşanlı, Ulubey (Uşak), Ulucle-
re, Uşak (Merkez), Yalvaç, Yumak 

Akçadağ, Akseki, Ardahan, Atabey, Avanos, Baskil, Besni, Bolu (Merkez), Bolvadin, 
Cihanbeyli, Çifteler, Çivril, Çüngüş, Daday, Dazkırı, Durağan, Eflani, Elmalı, Eşme, Ga
ziantep (Merkez), Gerger, Göksün, Gülnar, Gülşehir, Güney, Hekimhan, Kastamo
nu (Merkez), Kavak, Kırşehir (Merkez), Kulu, Lâdik, Mahmudiye, Mazıdağı, Niğde 
(Merkez), Orta, Ovacık (Çankırı), Pazar, Refahiye, Savur, Sivrice, Sungurlu, Şefaatli, 
Şirvan, Turhal, Uluborlu, Yerköy, Yeşilyurt 229 

Aksaray, Arpaçay, Boğazlıyan, Çamlıdere, Çay, Çerkeş, Çıldır, Devrakâni, Eskipazar, 
Elbistan, Eldivan, Elmadağı, Genç, Göynük, Hafik, Horasan, Karakocan, Karaman, Kon
ya (Merkez), Kurşunlu, Kütahya (Merkez), Mudurnu, Muş (Merkez), Ovacık (Tunce
li), Pazarcık, Sandıklı, Sarayönü, Selim, Sivrihisar, Sultandağ, Susuz, Şenkaya, Şeref
likoçhisar, Tavas, Tercan, Tortum, Tosya 253 

Ağrı (Merkez), Alaca, Artova, Beyşehir, Çardak, ÇeTikhan, Çumra, Digor, Divriği, Do
ğanşehir, Doğubeyazıt, Ereğli (Konya), Gemerek, Kale, Kaman, Karahallı, Karapınar, Ke
leş, Keskin, Kıbrısçık, Koyulhisar, Mesudiye, Mucur, Narman, Orhaneli, Pülümür, Sarı
kamış, Sarıoğlan, Sanz, Seydişehir, Sincanlı, Sivas (Merkez), Sivaslı, Solhan, Sorgun, Şa-
banözü, Şuhut, Taşhçay, Tefenni, Ürgüp, Yeşilhisar, Yeşilova, Yozgat (Merkez), Zile. 
Akdağmadeni, Balâ, Bozkır, Bulanık, Çayıralan, Çayırlı, Çulnırca, Develi, Erzurum 
(Merkez), Hanak, Haymana, Kozaklı, Mihalıççık, Nazimiye, Pervari, Pötürge, Sarıkaya, 
Torul, Van (Merkez), Yapraklı 

Adilcevaz, Ahlat, Alucra, Arguvan, Aşkale, Başkale, Bayburt, Beytüşşebap, Bor, Bün
yan, Çamardı, Çameli, Çat (Oyluklu), Çatak, Dcrinkuyu, Diyadin, Eleşkirt, Erciş, Er
menek, Felahiye, Gerede, Gevaş, Gölcük, Gümüşhane (Merkez), Gürpınar, Gürün, Hacı
bektaş, Hadım, Hakkâri (Merkez), Hamur, Hınıs, Hizan, Hozat, İmranlı, Kangal, Ka
rayazı, Karlıova, Kelkit, Kiği, Malazgirt, Mutki, Nevşehir (Merkez), Ortaköy (Niğde), 
Özalp, Patnos, Pasinler, Pınarbaşı, Şarkışla, Şebinkarahisar, Şiran, Tatvan, Tekman, To-
marza, Tutak, Ulukışla, Varto, Yahyalı, Yıldızeli, Yüksekova, Zara. 337 

189 

208 

278 

306 
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Tablo : Topralk endekslerine göre katsa
yılar : 

Toprak İndeksi Kat sayası 

0 - 25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
G0 
65 
70 
75 
SO 
S5 
90 
95 

100 

1 414 
1.277 
1.196 
1.118 
1.-54 
: i . (.;:••:) 

0,054 
O,Î} ; ı 
0.İ77 
n.:'43 
i\Sl:î 
0/704 
0,766 
0,756 
0,728 
0,707 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı tablolar 

Millet Meclisi metnine bağlı 1, 2, o. 4 ve 5 numaralı tablolar aynen 

....>. ^<<9>-fi<@K»— <<•• 
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