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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Millitvekili, Muammer Ertem'in, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişki
lerimiz konusunda gündem dışı demecine, Mali
ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu; 

Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 1972, 
1973 alım kampanyası hububat fiyatları konu
sundaki gündem dışı demecine Ticaret Bakanı 
Naim Talû cevap verdiler. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Pet
rol Ofisi Genel Müdürlüğünde vaki suiistimal; 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy, Belediye 
Gelirleri kanun tasarısı münasebetiyle gündem 
dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayülken'e, dönüşüne kadar; 
Başbakan Perid Melen'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi bilgiye sunuldu. 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kındaki Kanuna ek kanun teklifinin (2/712) 
Millî Eğitim ve Plan komisyonlarından seçile
cek 8'er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair Trabzon Mületvekiil Ahmet 
Şener'in önergesi kabul edildi. 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 
2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamele eden 
hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmenin özel 
affına dair kanun teklifi (2/681) (S. Sayısı : 
708) kabul edildi. 

istanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile Es
kişehir Milletvekili ismet Angı'nm, 1186 sayılı 
Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
(2/554) (S. Sayısı : 709) teklifi öncelik ve ive
dilikle görüşülerek reddolundu. 

Millet Meclisi idare Amirlerinin, 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (2/684) (S. Sa
yısı : 720), 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ida
re Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (2/721) (S. Sayısı : 723) ka
nun teklifleri öncelik ve ivedilikle görüşülerek, 
tümleri açık oya sunuldu. 

Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kında özel af kanunu (1/523) (S. Sayısı : 705) 
tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edildi. 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Sav
cılar Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve üç ek, iki geçici made eklenmesi hak
kındaki (1/614) (S. Sayısı : 712) kanun tasa
rısı ivedilikle görüşülerek kabul edildi. 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler kanu
nu (1/609) (S. Sayısı : 513) tasarısının tümü 
üzerinde görüşmelere bir süre devam olundu. 

Açık oya sunulan kanun tasarılarına veri
len oyların tasnifi sonunda çoğunluk sağlana
madığı anlaşıldığından oylamaların gelecek bir
leşim tekrarlanacağı bildirildi. 

10 Temmuz 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

* .Fikret Turhangil T. Doğan Avşargil 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1472 sayılı Özel Yüksek Okul Öğren

cilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Ka
nunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/682) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) 

2. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı. (1/683) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

Tezkere 
3. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/882) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyonuna) 

Rapor 
4. — 6785 sayılı imar Kanununda bazı deği

şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısının 
Cumuhriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/161, 
2/294) (Millet Meclisi S. Sayısı 137,137'ye 1 nci 
ek, 137'ye 2 nci ek ve 137'ye 3 ncü ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 nci ek) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Adil Turan (Umk), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 123 ncü Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhıiîiyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 2/684; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/21) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 720; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
111) 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve «B» işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları teskereleri (Millet Meclisi : 2/721; Cumhuri

yet Senatosu : 2/24) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
723; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 115) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri 
vardır; bunlardan 3 adedini yerine getireceğim. 
Ancak, gündemde ayrıca açık oya sunulması 
icabeden iki madde vardır, gündemin ilk mad
deleridir. Bu açık oylamaların gündem dışı ko
nuşmaların devamı sırasında icra olunması hu
susunu Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Açık oylama, kupalar sıra aralarında gezdi
rilmek suretiyle icra olunacaktır. Bu konuda 
bir itirazı olan sayın üye?... Yok. 

Her iki kanun teklifi açık oylarınıza sunul
muştur. 

— 421 — 
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III — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, ha
sın suçlarının affı konusunda gündem dı§ı de
meci. 

BAŞKAN — Şimdi, gündem dışı konuşma 
talebinde bulunan sayın üyelere belli süreyi te
cavüz etmemek üzere söz vereceğim. 

Sayın Orhan Vural, basın suçlarının affı ile 
ilgili olarak buyurun. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan ve 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Beynelmilel Gazeteciler Federasyonu, kısa 
adı ile FU'in önümüzdeki sonbaharda İstanbul' 
da yapacağı kongresini «Türkiye'de basın hür 
değildir» gerekçesiyle yapmak istemediğini öğ
renmiş bulunmaktayım. 

Bugün ülkemizde olağanüstü koşulların bu
lunduğu bizzaö sorumlu Hükümetler ve siyasî 
parti gruplarınca birçok defalar tekrar edilmiş
tir. Dünya kamuoyu da geçtiğimiz yıl içinda 
Türkiye'deki olaylara her zamankinden daha 
fazla dikkatle eğilmiştir. Ülkemizin demokratik 
düzene paydos diyerek, diktaya dönüşeceği yo
lunda Batı basınında geniş yayınlar yapılmıştır. 
Şüphesiz, bu yayınların gerçekle ilgisi yoktur; 
ancak, FU'in Türkiye'deki kongresini yapmak
tan vazgeçmesi gerçekleşirse, Türkiye'de basın 
özgürlüğü olmadığı kanısı hür dünya kamu
oyunda yeniden yaratılacak, düşman yabancı 
mihraklar ülkemizdeki basın cezalarını ve ko
vuşturmalarını ele alarak, Türkiye aleyhine yo
ğun bir propagandaya girişeceklerdir. 

Bunun için her türlü siyasî yatırımdan ve 
politik çıkar kaygısından uzak bir anlayış için
de basın suçlarının affı konusu ele alınır ise, de
mokratik normal düzene geçişte bir mesafe ka-
tedilmiş olacağı kanısındayım. Nitekim, basın 
suçları affı için Türkiye Gazeteciler Sendikası 
Anayasal bir görev, iç barışa doğru olumlu bir 
adım, dünya kamuoyunda itibarımıza katkı, 
hür basın anlayışında bir zorunluluk, rejimin 
normale dönüşünde bir hizmet, ülkemize yönel
tilen dış propaganda ve eleştirileri etkisiz bıra
kacak bir tedbir, düşünce ve görüşünde oldu
ğunu beyan eden bir raporu Sayın Başbakan 
Melen'e takdim etmişler ve bir süre de görüş
müşlerdir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

FU'in İstanbul'da yapacağı kongreye çok 
az bir süre kaldığına göre, Sayın Hükümetin 
basın suçlan affı konusunda nasıl bir hazırlık 
içinde ve ne gibi tedbirler düşündüğünü öğren
mek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

2. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu' 
nun ilâç fiyatları ve bu husustaki Bakanlar Ku
rulu kararı ile ilgili gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, ilâç 
fiyatları ve bu hususta çıkarılan Bakanlar Ku
rulu kararıyle ilgili olarak buyurunuz. 

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

Son günlerde önemini daha çok artıran, 36 
milyon vatandaşımızı doğrudan doğruya ilgi
lendiren ilâç ve sorunları üzerinde durmak is
tiyorum. 

Devlet tarafından ilâçların kontrolü gere
ği gibi yapılamadığından hastalıkta etkisi olan 
İlâç müessir maddeleri az ya da hic konulmamak
tadır. Bundan ötürü ilâç beklenen ve istenen 
şifayı sağlamamaktadır. Bu yüzden vatandaş 
başka ilâç almak zorunda kalmakta, dolayısıy-
le daha çok para ödemektedir, ilâçların % 8'inin 
bozuk oluşu, bu konunun önenrni göstermesine 
yeter bir delil sayılır kanaatindeyim. Bu hu
sus da, ailenin ekonomik durumunda yaratacağı 
güçlükleri ve açacağı derin yaraları yeteri ka
dar gösterir. 

Eczaneler halen bakkal dükkanı gibi işletil
mekte, her türlü ilâç reçetesiz olarak satılmak
tadır. Çok kere hastalık ile ilgisi olmayan 
ilâçlar eczanelerden reçetesiz olarak alınmak
tadır. Bu ilâçlar sebebiyle hastalık müzminleş
mekte veya yaygınlaşmaktadır. Bunun netice
sinde hastanın iyileşmesi için daha çok ilâç sar-
fedilmekte, bu da ailenin ekonomik durumunda 
dengesizlikler yaratmaktadır. 

istatistikî bir malumata göre, dünyada pet
rolün kâr oranı % 24,4 tür, ilâç sanayii kâr 
oranı % 22,8'le ikinci sırayı işgal etmektedir. 

İlâçlar halkımızın alım gücüne göre çok 
pahalıdır. Bsetrin, 20 tablet, 53 lira; Septrin, 
20 tablet, 53 lira ve Eldopa, 100 kapsül 420 lira
dır. Bu yüzden (bütün halk kitlesi tedavi için 
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yazılan ilâçları satınalamamaktadır. Bunun ne
ticesi olarak da gerekli tedavi sağlanamamak
tadır. 

Bu yüksek ilâç fiyatlarının yeniden tanzim 
edilmesi için eski Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı ilâç fiyatlarını Eczacılık Fakültesi De
kanı Sayın Prof. Mekin Tanker başkanlığındaki 
bir komisyona incelettirmiştir. Bu komisyonun 
verdiği raporda propaganda, eşantiyon masraf
larının fazla oluşuna işaret edilmekte ve eşan
tiyon olarak dağıtılan ilâçların büyük bir kıs
mının heba olduğu bildirilmektedir. Optalidon 
için propaganda masrafının bir yılda 1 200 000 
lira olduğu beyan edilmektedir. Eski uygulama
nın birçok yönleri tenkidedilmekte, bu meyan-
da ilâç fiyatlarının tespiti, hemen hemen hep
sinde beyanname çerçevesi de olmayıp, pazarlık 
ve itibarî metotlar uygulandığı bildirilmektedir. 
imalâtçı firmaların defter kayıtlarının kontrol 
edilmeyişinden yakınılmakta ve bu hususu dü
zenleyici müeyyidenin de bulunmayışına işaret 
olunmaktadır. İlâç fiyatlarının artışına propa
ganda ve eşantiyon masraflarının fazlalığı esas 
olarak gösterilmektedir. Eşantiyonun da dahil 
olduğu satış ve propaganda masrafları vergiye 
tabi gider kabul edildiği için düşülmekte, kâr 
yerme satış azamisi gözönünds tutulmaktadır. 
Koskoca Organon firmasının senelik kârı 374 
lira gösterilmektedir. 

Yukarda arz edilen hususları nazarı itiba
ra alan ve komisyonun verdiği raporu gerekçe 
ve mesnet olarak gören Hükümet, 7 Nisan 1970 
tarihinde ilâç fiyatlarını ucuzlatan bir kararna
me çıkarmıştır. Kararnamede" gösterilen, 15 
Mayıs 1972 tarihine kadar ilâç imalâtçıları ta
rafından verilmesi gereken ilâç beyannamesinin 
verilmesi gecikti denilmek suretiyle, ilâçları 
ucuzlatan Bakanlar Kurulu kararının uygula
ması geri bırakılmıştır. Birçok ilâç imalatçı
larının beyannameleri verdikten sonra labora-
ratuvarlarını kapattıkları, ilâç yapamayacak
larını bildirdikleri yayılmakta ve günden güne 
bu bilgiler teyidedilmektedir. Bir kısım ilâç 
ucuzlatılmak istenirken, ekimi yasaklanan, kilo
su 150 liradan dışarıya satılan afyondan yapı
lan kodein, dionin ve fosfot de kodein giıbi 
ilâçların da fiyatlarının asgarî iki - üç misli pa
halılaşmasına işaret etmek isterim. 

İstikrarlı bir ilâç politikasının uygulanması 
için, yukarda arz ettiğim ilâç hammadde sana

yiinin memleketimizde biran evvel kurulmasını, 
Devlet ilâç kontrol müessesesinin müessir şekil
de yürütülmesini ve işler hale sokulmasını, ec
zanelerin ilâçlarını Batı memleketlerinde oldu
ğu gibi satmalarının temini ve Sayın Bakandan, 
ilâçların ucuzlatılmasına ait kararnamenin biran 
önce tatbik sahasına konulmasını, 36 milyon 
vatandaşımızın kulaklarının Sayın Bakanın bu 
müjdeli haberini duymak istekleriyle dolu ol
duğunu bir kere daha ifade eder, Yüce Meclise 
en derin saygılarımı arz ederim. 

3. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Gülnar ilçesinde görev yapan bir savcının göre
vini kötüye kullandığı hakkında gündem dışı 
demeci ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın ce
vabı. 

BAŞKAN — içel Milletvekili Sayın Turhan 
özgüner, «içel ili Gülnar ilçesinde görev ya
pan bir savcının görevini kötüye kullandığı» 
hakkında gündem dışı beyanda bulunmak iste
mişsiniz, buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

içel iline bağlı Gülnar ilçesinde Mehmet Sa
rıçalı adında bir savcı var: Temenni etmem ki 
böylesine bir savcı hiçbir ilimizde ya da ilçemiz
de görev yapmış olmasın. 

Arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanı da bu
rada bulunduklarına göre, zaten konu kendile
rine Mersin baro başkanlığı ve Türikye Baro
lar Birliği Başkanlığı yoluyla intikal etmiştir. 
Kendilerine intikal eden bu durum karşısında 
bir nebze daha süratli olmaları gerektiği temen
nisiyle yardımcı olacak bazı aydınlatmalar yap
mak istiyorum. 

Arkadaşlarım, Gülnar Savcısı Antakyalıdır. 
Antalya'da mahkûm olmuş Mehmet Rüstem 
adında bir milyonerin, bir aylık mahkûmiyetini 
Gülnar'da çekmiş göstererek, onun yerine onun 
ismiyle Bekir Zobi adında çingene bir vatandaşı 
bir ay yatırmış ve ufacık, 4 000 nüfuslu Gül
nar'da bu büyük cüretkârlık yapılmış, bu büyük 
oyun oynanmıştır. Bu husus üzerinde bilâhara 
duracağım. Ancak, bu kişinin eylemleri yalnız 
bundan mı ibarettir bunu biraz açmak isterim. 

Arkadaşlarım, bu şahıs evvelâ avukatlık 
mesleğine sayılı, değildir, hatta bu deyim ye
tersiz; bir ölçüde de bu mesleğe adeta düşman
ca bir davranış içerisindedir. Bir meslektaşı-

— 423 — 
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mız, Avukat Kemal Grören, 3005 sayılı Kanuna 
tabi bir müessir fiil olayında kendisi müessir 
fiile muhatabolduğu halde, davacı bulunduğu 
halde, 3005 sayılı Kanuna tabi bu muamelede 
kendisi hakkında davacı olanların ifadesi alın
mış, delilleri toplanmış, kendisi de davacı ol
duğunu delilleriyle 'beyan ettiği halde, sen ya
zılı olarak beyanda bulun, yarm verirsin demiş 
ve onun dosyasını ayrı tutmuş. 3005 sayılı Ka
nuna göre derhal tevkifi sağlanmış olan bu kişi, 
aynı gün kendisinin hazırladığı dilekçeyi sav
cıya intikal ettirmek istemesine rağmen, 4 000 
nüfuslu Gülnar'da savcıyı o gün bulabilmek 
mümkün olmadığı gibi, ertesi gün de Savcıyı 
Gülnar'da bulmak mümkün olmamış ve böylece 
3005'e tabi olmaktan çıkmış, hakikat anlaşılın-
caya kadar, tertibe mâruz kaldığı anlaşılıncaya 
kadar meslektaşımız Avukat Kemal Gören, bu 
kişinin bu mesleğe karşı bu şekildeki davra
nışı sebebiyle bir hafta tutuklu kalmıştır. Bu, 
olaylardan bir tanesi. 

Yine bu kişi, bu savcı, Gülnar'da 22 Mayıs 
günü Ahmet Gökçe adında bir §a,hsın jandarma 
tarafından tabanca ile vurulması üzerine iş ad
liyeye intikal ettiğinde «sen bu hususta şikâ
yetçi olma, senin hakkında zaten ruhsatsız ta
banca taşımaktan takip var ben de onu idare 
ederim» diyecek kadar bu mesleğin haysiyetiy
le kabili telif olmayan bir beyanda bulunmuş; 
şahitler huzurunda bu da tespit edilmiştir. 

Yine bu Savcı, 4 000 nüfuslu Gülnar'da te-
f eciliğiyle malum ve mâruf olan Ali ihsan Kuru 
adındaki kişiyle işbirliği yapmış ve onunla, 
şüphesiz ödemediği, ödeyemediğj, bundan dola
yı da olaylar çıkardığı birçok senet tanzim et
miştir; fotokopileri elimizdedir ve bunun ye
kûnu da bir hayli kabarıktır. Keza bu husus da 
Adalet Bakanlığına intikal etmiş olan şikâyet 
dosyası içindedir. 

Ancak, bu giıbi olanların, şimdiye kadar say
dığım eylemlerin çoğunu - şüphesiz yüz kızar
tıcı olan olayların çoğunu - geride bırakan de
min bir nebze bahsettiğim; bir vatandaşın ye
rine başka bir vatandaşı yatırabilmek cüretidir. 
Denilebilir ki, bunun infazı yalnız savcıyı il
gilendirmez.. Arkadaşlarım işin ilginç bir tara
fı var: Bir ay hapse Antakya'da mahkûm olmuş 
Mehmet Rüstem adındaki milyoner, bize intikal 
etmiş bilgilere göre mal durumu bir hayli ka

barık olan, büyük kapital sahibi olan bu ki
şinin savcı tarafından bilinmediği iddia edilebi
lir, ama durum öyle değildir. Antakya'lı olan 
bu savcının eşiyle, Mehmet Rüstem adındaki 
bu mahkûmun eşi çok yakın akrabadırlar, aile
ce görüşmektedirler. Gülnar'da infaz sırasında 
savcı bulunmasa dahi, 4 000 nüfuslu bir ilçede 
cezaevinin kontrolünde olsun Mehmet Rüstem 
adındaki bu kişiyi orada görmesi, şüphesiz 
onun adiyle başka birinin yattığını bilmesi ga
yet tabiîdir. Koskoca bir cezaevi değildir; ni
hayet içindeki tutukluyla mahkûmu 50 kişiyi 
geçmez. Onun kontrolünü sık sık yapmakla mü
kellef olan Gülnar Savcısı Antakya'lı Mehmet 
'Sarıçalı, kendisine hanımı tarafından akraba 
olan bir Mehmet Rüstem'in infazının yapıldı
ğını 'bilemezdim diyemez. Büyük bir menfaat 
döndüğü iddiası, Gülnar'da değil, içel'in her 
köşesinde dolaşmaktadır. ' 

Arkadaşlarım, bir şahsı diğerinin adiyle ya
tırmak, bu büyük cürete rağmen şimdi yapı
lan hareket Adalet Bakanlığına intikal ettikten 
sonra - şüphesiz mevzuat muvacehesinde ancak 
bunu yapın diyebilirler - kendilerinden istir
hamımız süratli olmalarıdır. Sadece selâhi-
hiyetle içel'in Gülnar kazasına intikal ettir
diler bu kişiyi. Bu kişinin adalet camiası içe
risinde durması fazlaca azap vermektedir. 'Sa
dece adalet camiasını değil, Türk vatanda
şını derinden azaba garketmektedir. Meslek
ten gelmiş olan Sayaın Adalet Bakanının bu 
işe daha büyük ciddiyetle ehemmiyet verme-

' sini ve süratle bu yarayi merhemlemesini rica 
eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz ıSaym Bakan. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

ıSayın özgüner'in kürsüye getirdiği mev
zu hakikaten Adalet Bakanınız olarak cevap 
verirken azap duyduğum bir konudur. 

Maalesef her meslek içerisinde bazen böyle 
kişiler de çıkabiliyor. Bendeniz meseleyi öğ
renir öğrenmez derhal tahkik izni verdim 
ve mahalline de, hlem de özel surette, sıkı bir 
şekilde, tahkikatı biran evvel yürütüp getir-
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mek üzere müfettiş gönderdim. Çok ümide-
diyorum ki, arkadaşımın hassasiyetle üzerinde 
durduğu adalet mesleğine lâyık bir neticeyi 
en kısa zamanda bilgilerine sunmak mümkün 
olacaktır. Şüphesiz Yüksek Heyetinizin de bu 
gibi hallerde neler yapıldığını bilme hususun
daki en tabiî hakkına da saygı duymak su
retiyle neticeyi yüksek huzurlarınıza getirme 
imkânını bulacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlığına 
başladığım gün Cumhuriyet savcılarına, ken
dilerinin Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyetin 
savcısı olduklarını ve her türlü suiistimalle 
derhal mücadele açmak suretiyle kamu huku
kunun hareketli takipçisi olmaları lâzım-

IV. - GÖRÜŞÜLE 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harb malullerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih 
ve 1485 sayılı Kanununa ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalaası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Bir saatlik süre zarfında görü
şülecek, işlerden birisiyle ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 3 arkadaşının 
inhisar Beyiyeleri üçte birlerinin harb malûl
lerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii
ne dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi (2/368) (S. Sayısı : 245) 
1485 sayılı Kanunu tadil eden 1145 sayılı 
Kanunun bazı fıkralarının ve geçici maddesi
nin Anayasaya aykırı görülerek Anayasa Mah
kemesinin 14 . 4 . 1970 gün ve 1969/45, 
1970/21 sayılı kararıyle iptal edilmiş bulun
maktadır. İnhisar beyiyelerinin harb malûlle
rine ve şehit yetimlerine tevziinin gecikmeden 
dağıtımının biran önce yapılması, mağdurla
rın feraha kavuşturulması gerekçesiyle gündem
deki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

geldiğini kesin bir dille tebliğ ettim. Gönlüm 
çok ister ki, Cumhuriyetin savcısı bırakın 
kendi suiistimalini kendi yargı çevresinde vuku 
bulacak her türlü suiistimale amansız bir şekilde 
el koymuş olsun ve bunun ümidiyle, bunufi ha va
siyle cemiyetimizin bir kısım hastalıklarını berta
raf etmek gibi tatlı bir neticeye ulaşmış ola
lım. Ama, bir savcı ki, bizzat kendisi mari
fetler işlerse, elbette onun da meslekle nispeti, 
hakkındaki soruşturma tamamlanınca kesilmiş 
olacaktır. Bundan, değerli arkadaşımızın ve 
bütün saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımın 
emin olmalarını istirham eder, saygılar suna
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

İŞLER (devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar efendim. 

Bu kanunun görüşülmesini Hükümet adına 
takibedecek Sayın Bakan yok. Komisyon 
burada. Hükümet üyesi bulunmadığı için öner
geyi oylatmayacağım. 

4. — Toprak ve Tarım reformu Öntedbir-
ler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (1) 

BAŞKAN — Daha önceki birleşimlerde mü
zakeresine başlanılmış olan tasarının müzakere
sine devam olunacaktır. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bu
lunmaktadırlar. 

Tümü üzerindeki müzakerelerde söz sırası, 
şahsı adına Sayın Baha Müderrisoğlu'nun. 

Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 

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

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler hak
kındaki kanun tasarısındaki kişisel görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

(1) 513 S. Sayılı basmayazı 26 . 6 . 1972 ta
rihli 113 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

— 425 — 



M. Meclisi B : 123 10 . 7 . 1972 0 : 1 

Sayın Devlet Bakanı ilhan öztrak - ki, ta
rafsız bir Bakanımızdır - eğer hafızam beni ya
nıltmıyorsa, bu kürsüden yaptığı bir konuşma
da «Nihat Erim Hükümeti zamanında getirilen 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu 
tasarısı aynı şekilde çıksaydı memlekette bir iç 
harp başlardı» demiştir. 

Sayın Bakanın bu samimî itiraf ve ifadesi 
çok önemlidir. Bizleri çok dikkatli ve uyanık 
olmaya, bir kere daha dikkatimizi çekmeye ye
tecek niteliktedir. Esasen, çeşitli ülkelerde top
rak reformu uygulamalarının ortaya koyduğu 
gerçeklere göre, genellikle toprak reformunun 
ağırlık noktasını siyasî ve ideolojik yönü teşkil 
etmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde toprak reformu 
iki anahedefe ulaşmak için kullanılan araç ola
rak gözükür : 

1. Demokratik hukuk rejim kuralları için
de toplum için demokratik bir temel yaratmak, 
toplumdaki oligarşiyi ve diğer imtiyazlı gele
nekçi güçleri bertaraf etmek, sosyal adaletin 
gerçekleşmesi, katkıda bulunarak aşırı sol 
kanat ve diğer ihtilâlci güçleri ortadan kaldır
mak amacını güden demokratik, hukuk toprak 
reformu sistemi, 

2. Toplumdaki köysel seviyede sosyal ada
let ve her çiftçiye toprak verme sloganlarıyle 
köylülerin kurtarıcılığı rolünde gözükmek, on
ların desteğini sağlamak ve onları harekete ge
çirmek suretiyle ülkenin sosyo - politik yapısı
nı çökertmek; neticede toprak reformunu bir 
aşama yaparak vaadettikleri özel mülkiyet orta
dan kaldırmak, kolektivizasyona gitmek isteyen 
ihtilâlci ve darbeci toprak reform hareketleri ki, 
ideolojik, Marksist sistem. 

Bunlara göre toprak reformu, büyük arazi 
sahiplerinin mallarını müsadere etmekle müm
kündür. istihsalin düşmesi, verimin azalması, 
arazi dağıtımının yetersizliği onları ilgilendir
mez. 

Birçok ülkelerde toprak ref ormuyle o memle
ketler komünistleştirilımiştir. Çin'de Çan Kay-
Şek, Rusya'da Kerenski, Çekoslavakya'da Be-
neş, Bulgaristan'da Petkov, Romanya'da Maniu 
toprak reformu yapmak suretiyle memleketle
rini komünisleştirmişlerdir. ispanya'da ortanın 
solu Hükümet koalisyonu toprak reformunu 
yapmış, memleketi iç savaşa düşürmüştür. 

Bu misalleri daha çoğaltabiliriz. Bu örnek
lerle her toprak reformu yapan ülkenin mutlaka 
komünist olacağını iddia etmek istemiyorum. 
Yalnız, çok dikkatli olmamız icabettiğini bir ke
re daha belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Amerikan Yabancı 
ilişkiler Komitesi tarafından açıklanan «Az ge
lişmiş memleketlerin geleceği» isimli eserde, top
rak reformu için komünistler şöyle diyor : 

«Orduya, memleketin demokrasisinin işleme
diği kanaatini vereceksiniz. Köylünün fakirli
ğini ve sefaletini geniş ölçüde yayarak milletin 
aydınlarını, subaylarını, genç kuşaklarını top
rak reformu fikrine ikna edeceksiniz. Böylece 
onların tazyikini sağlayarak icabında ordu kuv
vetiyle reformu enpoze edeceksiniz. 

Kırsal alanlarda arazi sahiplerinin politik ve 
ekonomik güçlerini ortadan kaldıracaksınız. 
Köylü kalabalığını, teşkilâtlandırılarak, arala
rına komünist örgütler kurarak onları aksiyona 
geçireceksiniz.» 

Yön Dergisinde Doğan Avcıoğlu, millî kur
tuluş cephesine reçeteler verirken toprak refor
muna olağanüstü bir önem vermiş, toprak re
formunun köy enstitüleriyle birlikte geniş eği
tim hareketiyle köylünün kısa zamanda uyanma
sını sağlayacağını, işçi sınıfın yanında ilerici bir 
güç olarak yer alacağını, sosyalist mücadelenin 
temelini teşkil edeceğini yazmıştır. 

Yeni Çağ Dergisinin Gizli Türk Komünist 
Partisi Başkanının Türkiye'nin komünizme kay
ması için tavsiye ettiği başlıca reçete: Toprak 
reformudur. «Aydınlar, vatansever subaylar 
millî demokratik cephe içerisinde bir araya ge
tirilir, onlara toprak reformunun önemi ve 
zarureti anlatılmalı ve bu fikre ikna edilmelidir. 
Ordu bünyesi içerisinde alttan yukarıya bu fik
rin tazyiki yaratılmalı, icabında gerici meclis
ler ve hükümetler ordu baskısıyle Anayasayı 
tadil ederek reform yapmaya zorlamalı, büyük 
toprak sahiplerinin ekonomik ve politik gücüne 
son verilmelidir.» 

Görülüyor ki, toprak reformu bir ülkenin 
komünisleştirilmesinde ihmal edilmeyecek bir 
unsurdur. Gizli sinsi maksatlar gözden kaç 
manialıdır. 

Muhterem arkadaşlar, dünyada kalkınmak
ta olan ülkelerin toprak reformu tatbikatından 
edinilen tecrübe göstermiştir ki, güçlü bir yö
netim olmadıkça, toplumun manevî desteği ile 
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reform için lüzumlu finansman kaynakları iç
ten ve dıştan sağlanmadıkça reformlar başarılı 
olamazlar. Bu itibarla, başarılı bir toprak refor
munun bilimsel ve memleket gerçeklerine uygun 
bir tutum ve dayanışma içerisinde gerçekleşmesi 
en büyük temenni ve arzumuzdur. 

Muhterem arkadaşlar, tasarıdaki miras hak
larının kullanılmaz hale getirilmesi, kanunen 
kazanılmış hakların kaldırılması, hukuk ve kişi
nin temel haklarının korunması prensibi ile bağ
daşamaz. Sosyal adaletin sağlanması, hiç bir za
man çoktan alıp, aza vermeyi öngören bir ted
bir değildir. 20 Temmuz 1961'den sonra yapıl
mış temliki tasarrufların geçersiz sayılması, ge
nel hukuk prensiplerine tamamen aykırıdır. 
Anayasamız, medenî kanunla verilen hakların 
hiç birini kaldırmamaktadır. Böyle bir hüküm 
pek çok hukukî ve sosyal, ekonomik problem
lere yol açmaktan başka netice vermeyecek
tir. 

Muvazaa şartlarının akrabalığa bağlanması, 
Anayasa genel hukuk kaidelerine aykırıdır. Bir 
toprak sahibinin başkalarına temlik yapması 
mubah görülürken, en yakınlarına temliki mu
vazaa kabul edilmesi, aile fertlerinin vatandaş
lık, eşitlik haklarını yok etmektir. Köylerimiz
de yaşayan çiftçilerin çoğu beşinci dereceye ka
dar kan, dördüncü dereceye kadar sıhrî akraba
lardır. Makabline şamil hükümlerle tesis edil
mek istenen fayda ile yaralanmış bir hukuk ni-
zamanmın tevlidedeceği zararın muhasebesini 
itina ile yapmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 30 dönüm olarak tes
pit edilen devir ve temlik hakkındaki sınırlama, 
kişinin temel haklarına, mülkiyet haklarına bir 
tecavüz sayılması gerekir. Aynı şekilde kamu
laştırılan arazi bedelinin 20 senede taksitlendi-
rilerek ödenmesi hakkaniyete uygun değil
dir. 

Türkiye gibi kalkman bir memlekette para
nın iştira gücünü bir noktada tutmak mümkün 
değildir. Bu bakımdan vatandaşların zararını 
mucibolacak bir ortam yaratılmış olacaktır. 

Tarım arazisinin ifraz ve taksim hakkının 
7 . 2 . 1972 tarihinden itibaren kaldırılması da 
mülkiyet ve tasarruf haklarına aşırı bir müda
hale sayılması gerekir. 

Tapuya verilecek şerh ile bu tarım arazisi 
bağlayıcı olarak gösterilecektir. Mülk sahiple

rini mallarını satma imkânından mahrum bıra
kacak ekonomik ve sosyal sürtüşmeler olacak
tır. 

Tapulama Kanununda 100 dönüm olarak gös
terilen arazi, bu tasarıda 20 dönüme indirilmek 
istenmiştir. Gayri menkulü nizasız ve fasıla
sız 20 sene kullanan malik sıfatıyle belgelerle ve
ya bilirkişi, şahit beyanlarıyle tevsik edilenler 
zilyedi adına kaydedilir. Bundan küçük ve 
orta çiftçiler fevkalâde zarar görecektir. Bu 
miktarın aynen veya 50 dönüm olarak kalmasın
da faydalar vardır. 

Muhterem arkadaşlar, yine bu tasarıda, yeni 
kurulacak teşkilâtın Devlet Bakanlığına veya 
Başbakanlığa bağlanması da doğru değildir. Bu, 
imkansızhklar içerisinde bulunan bütçeye yeni 
ve mevkalâde malî külfetler getirecektir. Çı
kacak kanunun tatbikatının, mevcut teşki
lâtlardan, bünyesinde kıymetli ve ehliyetli ele
manlar bulunan Tanm Bakanlığına veya Köy 
işleri Bakanlığına verilmek suretiyle yürütül
mesinde büyük faydalar vardır. 

Çiftçilik geliri katkısıyle ancak gelirini sağ
layan kimselerin ellerindeki küçük arazi parça
larının alınması, bu işle meşgul olanları da müş
kül duruma sokacak, huzursuzluk doğuracak
tır. 

Küçük arazi sahipleri için yardımlaşmak su
retiyle yapılan yarıcılık, ortakçılığın bugüne 
kadar fevkalâde faydaları görülmüştür. Bu 
durumun devam ettirilmesi uygundur. Yaşayış
la örf ve âdetlerimize uygun şekilde arazisi olan
larla araç ve emeği olanlar yardımlaşmak sure
tiyle istihsali artırmakta, aynı zamanda her 
iki tarafın ekonomik ve sosyal güçlerini sağla
maktadır. 

Bu tasarı ile anatasarıyı birleştirmek, her 
iki tasarıyı birlikte mütalâa etmek suretiyle 
Meclislerde müzakere edilmesinde büyük yarar
lar vardır kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye topraklarının 
% 70'i dağ, bayır, kayalıktır. Ancak % 30'u ise 
işe yarar arazidir ki, bunun büyük bir kısmı 
susuzdur. 

Toprak dağıtımından evvel bir arazi envan
teri yapılmalıdır. Topraksız ve yeteri kadar 
toprağı olmayan hakikî çiftçilerin kimler oldu
ğu tesbit edilmeli ve muayyen kıstaslar getiril
melidir. 
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Özel mülkiyet dışındaki tarıma elverişli ge
niş arazi rezervleri ortaya çıkarılmalıdır. Re
formdan ne kadar çiftçi yararlanacağı tespit 
edilmeli, bu reformun getireceği ekonomik ve 
sosyal neticelerin ne olacağı bilinmelidir. Bun
lar bilinmeden toprak ve tarım reformuna git
mek kanatimce sakıncalı olup, beklenen ve is
tenen faydayı da sağlamayacaktır. 

Durumu arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Sami Arslan'm. 
Sayın Arslan?.. Yok. 
Sayın ismail Hakkı Alaca?.. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ömer Buyrukçu, buyurun efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bendeniz, bu kanun tasarısını görüşmüş olan 
55 numaralı Komisyonun üyesi olarak çalışmış 
bir arkadaşınızım ve Komisyon tarafından ka
bul edilen kanun tasarısının arkasına da, tasarı 
gayesinden uzaklaşmış olduğu için, bu tasarı ile 
memlekette toprak reformunu tahakkuk ettir
menin imkânı yoktur demek suretiyle her iki ta
sarıya da, Birinci Nihat Erim Hükümetinin ge
tirmiş olduğu birinci tasarıya ve bilâhara onu 
çekerek ikinci defa getirmiş olduğu ikinci tasa
rıya bu şekilde şerh vermiş bir arkadaşınızım. 
Şimdi sizlere bu şekilde şerh verişimin neden
lerini anlatmak isterim. 

Bir defa, Birinci Erim Hükümeti zamanında 
Hükümet tarafından verilen tasarının gayesi ne 
idi ve bu çekilmek suretiyle ikinci defa tekrar 
Meclise sunulan tasarının gayesi ne olmuştur? 
Bunu izah etmek isterim. 

Evvelâ birinci tasarıda, yani Meclisimize 78 
numara ile verilmiş olan, 1/531 kayıt numarası 
ile verilmiş olan tasarıda gaye, Türkiye'de top
rak reformuna esas teşkil edebilecek büyüklükte
ki araziyi tespit idi. En büyük gayesi, yani 
toprak reformu yapılmış olsa, Türkiye'de refor
ma tabi olabilecek ne kadar genişlikte - şahıslar 
ve Devletin elinde - rezerv arazi vardır? Birinci 
tasarının anagayesi bunu tespit idi. Bu tasarı
nın 3 ncü maddesinde, «sulu arazide 150, kurak 
arazide 600 dönüme kadar büyüklükteki arazi
lerin tespiti» isteniyor idi. Fakat, Komisyonu
muzca yapılan değişiklikle bu miktarlar tama-

miyle çıkarılmış, Türkiye'de bulunan her parça 
arazi yüzbinlerce, belki milyonlarca adet her par
ça araziyi tespit eder bir sistem getirilmiştir ki; 
bu tespitten sonra, Türkiye'de toprak reformu
na tabi tutulabilecek araziyi tespit etme imkânı 
tamamıyle ortadan kaybolmuştur. 

Şimdi, Birinci Nihat Erim Hükümetinin ge
tirmiş olduğu tasarının ikinci gayesi; «Türkiye' 
de topraksız bulunan veya az toprağı olan ne ka
dar çiftçi mevcuttur?», bunu tespit etmek idi, ki 
bu husus, tasarıda aynen bırakılmış durumda
dır. Halen de bilâhara getirilen tasarıda, bu ga
yenin aynen tahakkuku için maddeler gerek 
Hükümet tarafından teklif edilmiş, gerekse Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bir de; Birinci Nihat Erim Hükümetinin ge
tirmiş olduğu tasarı ile daha evvel toprak re
formu dışarısına çıkarılmak için, arazi sahiple
ri tarafından yapılmış olan muvazaalı devir ve 
temlikler geçersiz addediliyor idi. Fakat, yine 
Komisyonda yapmış olduğumuz görüşme sonun
da, bunun da hududu daraltılmak suretiyle pek-
çok arazi, toprak reformuna esas olabilecek 
arazi, toprak reformu kapsamı dışarısına çıka
rılmış oldu. 

Şimdi, Birinci Nihat Erim Hükümeti bu ka
nun tasarısını çekti ve Meclisimize yeniden bir 
ikinci tasarı verdi. Yine 55 numaralı Komisyo
numuz bunu da ayrıca görüştü ve bir neticeye 
bağladı. Bu tasarıda yapılan çok önemli değişik
likleri sizlere arz etmek isterim arkadaşlar : 

Tasarıda olmamasına rağmen, Komisyonumuz 
tarafından hatalı olarak - bence büyük mahzur 
teşkil ed'en bir maddedir, «hatalı olarak» diyo
rum - bir 3 ncü madde ihdas edildi. Madde şöy
ledir : 

«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, bağ, 
zeytinlik, fındıklık, Antep fıstığı ve benzeri mey
ve bahçeleriyle kavaklık olarak kullanılan ta
rım arazileri, 6, 7, 8, 12, 13, 14 ve 20 nci mad
deler hükümleri hariç bu kanun kapsamı dışın
dadır.» Yani, bağ, bahçeyi bu kanunun neşri ta
rihinde bağ, bahçe olarak tesis edilmiş yerleri, 
ne kadar genişlikte olursa olsun, tasarı kapsamı 
dışarısına, yani Toprak Reformu kapsamı dışa
rısına Komisyonumuz çıkarmış oldu. 

Şimdi, evvelâ, kanunumuzun, yani Birinci 
Nihat Erim Hükümetinin getirmiş olduğu taşa
nının görüşülmeye başlamasındaın ve bilâhara 
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birinci tasarının çekilip, ikinci tasarının veri
lip ve yeniden Komisyonumuzca görüşülmeye 
başlanıp, neticeye bağlanmasına kadar geçen 
zaman zarfında Türkiye'de, belM milyonlar
ca dönüm arazi, derhal bu kanunun bu madde
sinin şümulüne girebilmek için, yani toprak re
formu kapsamı dışarısına çıkarabilmek için, 
alelacele çiftlik ve arazi sahipleri, güçlü kişiler 
tarafından bahçe haline getirilmiştir; büyük ara
ziler bu şekilde derhal toprak reformu dışa
rısına çıkarılmıştır. Halen de bağ, bahçe dik
mek suretiyle toprak reformuna esas olacak ara
zileri kapsamı dışına çıkarmak için büyük gay
ret sarf edilmektedir. 

Ayrıca arkadaşlarım; 3 aıcü maddede yine 
çok mahzurlu bir fıkra getirildi. Bu asıl, Türki
ye'deki toprak reformunu yapılmaz hale getiren 
bir fıkradır, o da şöyle diyor: 

«Bir tarım arazisinin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, An-
tep fıstıklığı ve benzeri meyva bahçeleri ile ka
vaklık olup olmadığı, bilim ve fen esaslarına 
göre, Tanm Bakanlığınca tespit edilir.» demek 
suretiyle tasavvur buyurunuz, Türkiye'de top
rak reformu bölgeler itibariyle yapılacaktır; bel
ki Adana Bölgesine, Ege bölgesine 20 sene sonra 
sıra gelecek ve bugün dikilen bir bahçenin 5 se
ne sonra veya 10 sene sonra dikilen bîr bahçe
nin tarihini tespit etme imkânı ortadan kalka
caktır, arkadaşlarım. Nasıl ki bizler doktora gi
der de, hasta olmadığımız halde rapor alırız, 
bu aşikârdır ve memurlarda bu çok görülür. 
Zaman gelecek, 20 sene sonra, 5 sene evvel di
kilmiş bir bahçeyi 20 sene evvel dikilmiş olarak 
arazi sahipleri rapor ala/bilecektir ve bu şekilde 
büyük arazileri de toprak reformu kapsamı dı
şarısına çıkarmak imkânı doğacaktır. 

Arkadaşlarım; ayrıca şunu da söyleyeyim : 
Türkiye'de kurak mıntakalarda ve sulak mınta-
kalarda yani Orta Anadolu'da kurak arazide, 
Batı Anadoludaki kurak arazide de bağ, badem 
dikmek suretiyle bağ, bahçe tesis etmek müm
kündür ve bir zaman sonra göreceğiz ki; 10 000 
lerce dönüm arazi, bu toprak reformu kapsamı 
dışarısına çıkarılmak için yalancıktan bağ, bah
çe haline getirilecektir. Ağaçlar arasındaki me
safe de belirtilmediğine göre, 5 - 6 v*ya 3 met
re aralıkla birer çubuk dikmek ve «Ben burası
nı 20 sene evvel bağ ve bahçe yaptım» demek 

suretiyle Türkiye'de öyle tahmin ediyorum ki, 
bir karış dağıtılacak toprak bırakılmayacak ha
le gelecektir. Ancak, nasıl ve hangi topraklar, 
toprak reformu ile dağıtılmak istenecektir? 
Onu da izah edeceğim : 

Şimdi tasavvur ediniz ki; Türkiye'nin Doğu 
bölgesinde 10 000, 20 000 veya 30 000 dönüm 
arazisi olan, yani köyleri, kazaları içerisine alan 
araziye sahip bir vatandaş, bu araziden lâyıkı 
veçhile, yani toprağın zayıf ve iklimin de kötü 
olması sebebiyle istifade edememektedir. Vatan
daş bu arazisini paraya çevirmek istese, bugün 
imkân yok, hiç alıcı bulamaz. Ama onu ileride 
Devlete kasalayacaktır, Devlete bu arazileri sa
tacaktır. îşte bu az bir miktar arazi; veyahut 
ta az miktarda çiftçiyi topraklandırabileceği-
miz arazi, ancak vatandaşlara intikal edecektir 
ki; arzu edilen toprak reformu da gayesinden 
tamamıyle uzaklaşmış olacaktır. 

Benim kanaatim odur ki; eğer bu tasarı Mec
lisimizce kabul edildiği takdirde, bu nevi arazi
ler bir; bir de Devletin elinde bulunan bazı 
arazilerden başka, Türkiye'de toprak reformu 
kapsamına girebilecek araziyi bulmak imkânı 
hâsıl olmayacaktır. 

Arkadaşlarım, bir önemli noktaya da değin
mek isterim. Bu tasarıların görüşülmesi sırasın
da şu hadise bizleri çok üzmüştür : Evvelâ «ta
sarılar görüşülürken herkese açık olacak, ka
muoyuna ve matbuata görüşmeler açık olacak» 
denildi. «Herkes gelecek, burada konuşulacak» 
denilmişti, öyle mesuliyetsiz kimseler toprak 
reformu aleyhinde orada konuşmalar yaptılar 
ki, bizler orada, «Bu hava içerisinde Türkiye' 
de toprak reformu yapılmasına inanınız imkân 
yok» dedik. Komisyonumuzdaki görüşmeleri 
topraksız çiftçiler takiıbetmedi; milyonlarca, 
10 000 lerce dönüm arazisi olan bağ, bahçe ve 
çiftlik sahibi toprak ağaları takip etti. Halen 
de yukarıda görüşülmekte olan kanun tasarısı
nı çiftlik ağaları takip etmektedir ve topraksız 
çiftçi olarak tek kişiyi orada bulmak mümkün 
değildir, bu acıdır arkadaşlarım. Hatta, çok acı 
bir hususu daha arz etmek isterim : Türkiyede-
ki topraksız veya az topraklı çiftçinin mümes
sili olması icabeden Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği, toprak reformunun aleyhinde komisyonu
muzda konuşmalar yapmıştır. Arkadaşlarım ta
savvur ectiniz; bir komisyonun dinleyicileri, ta-

429 — 



M. Meclisi B : 123 10 . 7 . 1972 O : 1 

kip edicileri toprak ağalarıdır ve orada müte
madiyen toprak reformu aleyhinde konuşmalar 
yapılmaktadır. Dışarıya açık, yani matbuata ve 
üniversitelerimize açık olan bu komisyonda; 
topraksız veya az topraklı Türk çiftçisini tem
sil eden tek kişi bile yoktur. Biz, diğer kanun 
tasarılarının görüşüldüğü gibi, bu tasarının da 
efkârı umumiyeye, matbuata kapalı olmasını 
arzu ederdik. Bu, bizi üzen en büyük hadiseler
den biri olmuştur. 

Arkadaşlarım; şimdi bu kanunun en önem
li gayesi, Türkiye'de az topraklı veya hiç top
rağı olmayan pek çok sayıda çiftçiyi toprak sa
hibi yapmak iken, bunu bu tasarı ile biraz evvel 
söylediğim maddeleriyle tamamıyle ortadan 
kaldırmış olduk. 

Bir de arkadaşlarım; düzenli ve verimli iş
letmelerin, bu Toprak Reformu Kanunu kapsa
mı dışına çıkarılması hakkında pek çok konuş
malar oldu ve bu tasarıda bu husus kabul edil
medi. Zaman zaman konuşan arkadaşlarımız bu
nun üzerinde durmaktadır ve çok önemli bir hu
sustur. Eğer, «Türkiye'de verimli ve düzenli iş
letmeler, Toprak Reformu dışına çıkarılır» gibi 
bir fıkrayı da bu kanuna ekleyecek olursak -
biraz evvel söylediğim netice, daha da çok top
raksız çiftçi aleyhine olmak üzere - Türkiye'de 
bir karış dağıtılacak toprak kalmayacaktır. 
Zira, verimli ve düzenli işletmelerin tespiti 
mümkün değildir. Her nevi arazide, düzenli ve 
verimli ziraat nevinin yapılması ayrı ayrıdır. 
Tasavvur ediniz ki; Konya Ovasında kuru zi
raat yapan bir çiftçi, gübreyi zamanında ver
miş ve tabiat ta yağmuru iklime göre oraya 
düşürmüş ise, o çiftçi de, «Bu araziyi ben ve
rimli ve düzenli şekilde işletiyorum» iddiasında 
bulunabilecektir. Bu fıkranın hiç bir zaman bu 
kanuna girmesini arzu etmeyiz. Zira, pekçok 
arkadaşlarımız bunun üzerinde durduğu halde, 
bu husus komisyonumuzda kabul edilmedi. Bu 
yola hiç bir zaman gidilmemesini temenni ediyo
rum. 

Arkadaşlarım, şimdi son olarak bir görüşü
mü daha arz etmek isterim. Yukarıda Toprak 
Reformu kanunu tasarısı, 81 Numaralı Geçici 
Komisyonda görüşülmektedir. -Ben, biraz evvel 
burada bir konuşma yapan arkadaşımın da ifa
de ettiği gibi; bu kanun tasarısının Hükümet 
tarafından geri alınarak, 81 Numaralı Geçici 

Komisyonda halen görüşülmekte olan kanun ta
sarısı ile birlikte görüşülmesini ve her iki ka
nun tasarısını - birbirleriyle çelişmeyecek şe
kilde - Meclisimize yeniden Hükümet tarafın
dan getirilmesini tavsiye ve teklif ederim, bun
da büyük faydalar görürüm. Aksi takdirde, bu 
kanun ile 81 Numaralı Geçici Komisyonda gö
rüşülmekte olan tasarı arasında pek çok çeliş
kiler meydana gelecektir. 

Bu bakımdan, Hükümetten bu tasarıyı geri 
alarak, iki tasarıyı bir arada Meclise sunmasın
da veyahut da iki tasarıyı bir tasarı haline ge
tirmek suretiyle Meclisimize sunmasında fay
dalar görürüm. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet gelmiştir. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Komisyon ola
rak, sadece şimdi konuşan arkadaşımın bir be
yanına cevap vermek için söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri : 

55 Numaralı Geçici Komisyonumuz Üyesi 
Sayın Ömer Buyrukçu'nun, komisyon müzake
relerine taallûk eden bir bölümü hakkında sar-
fettiği sözler sebebiyle huzurunuza geldim. Di
ğer hususlara cevap vermeyeceğim. Arkadaşı
mızın C. H. P. Sayın Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'in 28 . 6 . 1972 tarihinde C. H. P. Ka
dın Kolları Genel Kurulunda yapmış olduğu 
haksız bir konuşmayı burada tekrarladı. Sayın 
Ecevit orada şöyle söylemişti. 

«Geçen yaz ortalarından beri Millet Mecli
sinde, komisyonlarda toprak reformu görüşü
lüyor. Tasarıların komisyonlardaki müzakere
lerini radyolardan, basından izlediniz. Kimi gün 
Adana'daki büyük çiftçi kuruluşlarının sözcü
leri, kimi gün Söke'deki Aydın'daki, Ege'deki 
büyük çiftçiler konuştular, büyük toprak sa
hibi milletvekilleri konuştular. Meclisin içine 
onlar girdiler, Mecliste Devlet yapısının içinde 
onların sesi duyuldu, ama birgün bile Elmalı'
nın, Karaburun'un, Atalan'ın, Güllüce'nin, Gü
ney - Doğu Anadolu'nun toprak köylülerinden 
bir tekinin sesini Mecliste duydunuz mu? Duy-
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madınız, çünkü kapılar ve pencereler gitgide 
halka kapanmıştır.» Bu bir görüş, içinde başka 
şeyler de var yalnız ben komisyonumuza taallûk 
eden kısmı izah etmek durumundayım, kamu
oyunu yanıltanlayız. Konuşmalarımı Meclis tu
tanaklarına istinaden yapıyorum. 55 Numaralı 
Geçici Komisyonda komisyonun ittifaken aldığı 
bir karara göre yapılan konuşmaların basma 
açık tutulması kararlaştırılmıştır. 

ikincisi, Anayasanın 122 nci maddesinde ya
zılı konu ile ilgili meslek kuruluşlarının yetkili 
organlarının tensibedeceği şahısların komisyo
numuzda hazır bulunmaları, söz istedikleri tak
dirde kendilerine söz verilmesi hususu kararlaş
tırılmıştır. 

Üçüncüsü; yine konu ile ilgili olarak üniversi
telerimizin çeşitli fakültelerinde yine kendileri
nin görevlendireceği kişilerin komisyonumuzda 
görüşmek istedikleri takdirde konuşmaları hu
susu ittifakla kabul edilmiştir. Komisyon da bu
nu aynen uygulamıştır. Şimdi kimler konuştu? 
55 numaralı Geçici Komisyonda İçtüzüğümüzün 
vermiş olduğu imkânlar nispetinde aralıksız 
çalışma kararı alınmış ve basma açık olarak 
23 birleşimde 34 oturum yapılarak konu ince
lenmiştir. Komisyonumuzda yapılan müzakere
lerde komisyonumuzun üyeleri, komisyonumu-
üyesi olmayan sayın milletvekilleri, bakanlar ve 
bakanlıklar temsilcilerinin dışında vâki davete 
icabet ederek Ankara Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesi Medenî Hukuk Profesörü Dok
tor Safa Reisoğlu, istanbul Üniversitesi Medenî 
Hukuk Prefesörü Doktor Selâhattin Sulhi Te-
kinay, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Medenî Hukuk Profesörü Doktor ilhan Öztrak, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî 
Hukuk Doçenti Doktor Fikret Eren, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Toprak ve Roma 
Hukuku Doçenti Doktor Akın Düren, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstatistik ve Eko
nomi Doçenti Doktor Gürkan Çelebican, Erzu
rum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraî 
Ekonomi Kürsüsü Başkanı Profesör Doktor ib
rahim Aksöz, Erzurum Atatürk Üniversitesi ik
tisadî Coğrafya Doçenti Doktor Tevfik Tarkan, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Profesörü 
Doktor Celâl Tarıman, Ankara Üniversitesi Zi
raat Fakültesi Kültür Teknik Profesörü Doktor 
Ali Balaban, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül
tesi Profesörü Doktor Orhan Düzgüneş, Ankara 
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Üniversitesi Veteriner Fakültesi Profesörü 
Doktor Mahmut Akkılıç, Ege Üniversitesi Zi
raat Fakültesi Profesörü Doktor Ali Araş, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Hüseyin 
Erkan, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odala
rı, Ticaret Borsaları Birliği Müşaviri Râgıp Sa-
guner, Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği adı
na Kemal Gökçe ve Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği Başkanı Sadettin Karacabey ile Türkiye Zi
raat Odaları Birliği Genel Sekteri Zeki Yüce-
türk ve Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler 
kanun tasarısını hazırlamak üzere Başbakanlık
ça görevlendirilen komisyon üyelerinden yine 
bir meslekî kuruluşun Başkanı Sayın Cemil Ka
leli. Benim beyanım zabıtlara istinadediyor, bu
nun aksini söyleyen arkadaşlarımız neye istina
den söylediklerini burada açıklasınlar. 

Ne pakmak istedik? Arkadaşımız 81 numa
ralı Geçici Komisyonda da aynı muamelelerin 
cereyan ettiğini söylüyor. Yazdığımız yazılar 
açıktır, tespitler kimler tarafından yapılmıştır, 
kimler geldi ise usulüne uygun olarak, komis
yon kararına göre dinleniyor ve dinlemeye de 
devam edilecektir. 37 müesseseye yazı yazdık, 
herkes fikirlerini açık açık söyledi, hattâ gü
nünde gelmeyen yine Toprak ye Tarım Reformu 
kanun tasarısı ile Öntedbirler kanun tasarısı için 
Başbakanlıkta kurulmuş bulunan ve C. H. P. 
nin Yönetim Kurullarında bir zamanlar zanne
diyorum görev almış bulunan yine bir sayın Pro
fesörümüz Doktor Ziya Gökalp Mülayim de ko
nuştular. Şu halde kimin sesi çıkıyor, kimin sesi 
çıkmıyor? Yüce Meclislerde ses usule göre çı
kar, usulün dışına taşılmış bir durum yoktur. 
Bu şekilde aleniyete intikal etmiş bir konuda 
müteaddit defalar bu komisyonun nâçiz başka
nına hem üniversite mensupları, hem meslek 
kuruluşlarının mensupları ve hem de komis
yonumuzun her partiye mensup milletvekilleri 
komisyon adına teşekkür etmişlerdir. Bunları 
da şükranla kaydediyorum. Bu itibarla görüş 
farkları olabilir, fakat gerçeklerin değiştirilme
si mümkün olmaz. Bir vakıayı tespit etmek için 
huzurunuza çıktım, gerek Sayın Ecevit'in, ge
rekse Sayın Arkadaşım Buyrukçu'nun bu be
yanlarını delillere istinaden tekzibediyorum, 
saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar). 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener, C. H. P. 
Grubu adına. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka-
dakaşlarım, sayın komisyon Başkanı arkadaşı
mız eğer bu konunun açıklanmasına davet et
memiş olsa idi belki huzurunuzu işgal etmiş ol
mayacaktım. Elbette ki buyurdukları gibi doğ
rudur, Türkiye'de bulunan bilimsel müessesele
re, üniversitelere, teşekküllere arkadaşımız ko
misyon kararı olarak yazı yazılmış, davet edil
miş ve o davete de o müesseselerin veya üni
versitelerin arzu ettikleri kişilerin gönderilme
sine ve buna zannedersem 30 - 40 kişi kadar 
konuşmacı katılmıştır. 34 veya 35 oturum ya
pılmıştır, buyurdukları gibi doğrudur. Süresiz 
bir çalışma oldu, kesif bir çalışma oldu ve ar
kadaşlarımızın bu konuda fikirlerini serbetsçe 
söylemek imkânı vardı ve zaten bu tüzük ica
bıdır. 

Sayın arkadaşımız bizim C, H. P. sinin Genel 
/Başkanı Sayın Bülent Ecevit için Kadın Kol
larında yapmış olduğu konuşmanın bir eleştiri
sini yaptılar. Halkın sesi, topraksızın sesi, sa
yın Komisyon Başkanı o topraksız kişilerin tem
silcisi veya toprak sahiplerinin temsilcisi olduğu 
gibi Sayın Bülent Ecevit de o topraksızların el
bette sesini temsil ediyordu o Kadm Kollarında, 
Pek tabiî olarak komisyonda mutlaka gelip ko
nuşmak icabetmez. Genel başkanlar Anayasanın 
verdiği yetkiye göre arzu ettikleri yerlerde fikir
lerini söylerler ve söylemekte serbesttirler. Onun 
için orada topraksızların icabında toprakların 
haklarını Kadın Kollarında söylemiştir. Bu onun 
için bir vecibe idi, saygılar arz ederim. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Bir yanlışlığın 
düzeltilmesi için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bir, biliyorsunuz yeter
lik.. 

YAŞAR BİR (Devamla) — Bendeniz mad
de üzerinde konuşmayacağım, bir yanlışlık var 
onun için bir kelime ile konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon o yanlışlığı düzelt
medi mi efendim? Komisyon Başkanı söz aldı. 

YAŞAR BÎR (Devamla) — Bendeniz de Ko
misyonun üyesi idim. konuşmak hakkım değil 
mi? 

BAŞKAN — Bu takdirde yeterliği ya geri 
alırsınız veya reddedersiniz. Bana yetki gelir 
o zaman sizin hakkınızı istimal etmek için. Za
ten sıranız Sayın Bir 19 ncu, sizden evvel baş
ka isimler var. Sizden evvel söz sırası, Sayın 
Balan, Sayın Kargılı... 

YAŞAR BİR (Devamla) — Her şahıs Ko
misyonu itham ederse burada nasıl çalışacağız? 

BAŞKAN — Haklısınız ama bunlardan öne 
geçirmek için sizi Sayın Bir, ya yeterliğin olma
ması sıra ile gelip size kadar söz hakkı tanı
mam lâzım veya grup adına veya Komisyon tem
silcisi olarak sıöz istemeniz öncelik tanır. 

YAŞAR BİR (Devamla) — Yanlış bir ifade 
için söz vermeniz.. 

BAŞKAN — Şimdi usule uygun olsun mem
nuniyetle yerine getireyim arzunuzu Saym Bir. 
Yeterlik önergesi kabul edilmedi mi sıranız ge
lir konuşursunuz. 

Yeterlik önergesiıni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının tümü üzerinde 10'dan fazla sayın 

üye konuşmuş ve durum tavazzuh etmiştir. Tü
mü üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

NeM Oktay 
iSiirt 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhimde Sayın Hüse
yin Balan buyurun. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu yeterlik önergesinin reddedilmesi lâzım
dır. Zira gerçi ondan fazla arkadaş bu konu 
üzerinde konuşma yapmıştır, Ancak Toprak Re
formu öntedbirler kanun tasarısı toprak refor
mu ile ilgili ve toprak reformunun başarıya, ulaş-
tırılmalsı için gerekli tedbirleri öngören bir ta
sarıdır. O halde toprak reformu ile sıkı sıkıya 
ilgili bir tasarıdır. Bazı arkadaşların ifade etti
ği gibi toprak reformu ile birlikte görüşülme
si, hattâ aynı kanuda yer alması gerekli bir ta
sarıdır. Kaldı ki, Toprak Reformu Meclisimizi 
senelerce işgal etmiş, birtakım siyasî partile
rin seçim bildirilerinıde yer almış, memlekette 
doğan huzursuzluğa da zaman zaman esas gös
terilmiş bir konudur. O halde ıböyle önemli bir 
konuyu derinliğine ve genişliğine bu Mecliste 
arzu eden arkadaşların eleştirmesi ve fikirleri
ni ifade etmesi gerekli ve zorunludur. 
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îknici bir konu; elimizdeki tasarıda bazı 
noksanlar mevcudolduğu halde, konuşan ar
kadaşların hiçbiri tarafından dile getirilmeyen 
hususların me'Vcudolduğunu şurada madde mad
de ifade etmek isterim. Birincisi tasarının al
tındaki imza Sayın Nihat Erim'e aittir. Demek 
oluyor ki, bu tasarı Nihat Erim Hükümeti tara
fından Meclise sevk edilmiştir. Ancak yaptığım 
tetkikatta yeni Başbakan Sayın Melen'in imza
sına raslayamadım. Halbuki Melen Hükümeti 
kurulduktan sonra Meclise bir Hükümet Prog
ramı sunmuş, o da toprak reformunu gerçek
leştirmeyi öngörmüştü. Acaba bu tasarıyı ka
bul ediyor mu, tamamıyle benimsiyor mu; bazı 
değişiklikleri cmiğörüyor mu? Bunun hakkında 
hiçbir nota raslayamadım. 

îkinci bir nokta; sadece bir arkadaş, bura
da son konuşan arkadaş bu öntedbirler tasarı
sının toprak reformu ile birlikte görüşülmesini 
ileri sürdü. Ben buna bütün samimiyetimle ka
tılıyorum. Neden ayrı ayrı; Toprak Reformu 
Öntedbirler tasarısı, arkasından toprak refor
mu? Neden ayrı ayrı geliyor? Hatta evvelki 
konuşmacılar bu 2 tasarının, henüz Meclise in
tikâl etmeyen Toprak Reformu kanunu tasarı-
sıyle bu öntedbirler kanunu tasarısının madde
leri arasında çelişki bulunduğunu ifade ettiler. 
Olacaktır; neden? Toprak reformunu uygula
mak için tedbir getiren bu kanunla toprak 
reformu kanunu arasında bazı çelişkiler doğ
sun; doğacaktır tabiî ayrı ayrı çıktığına göre 
elbette bulunacaktır, ben buna inanıyorum. O 
halde böyle çelişkileri de önlemek için bu 2 ka
nunu birleştirip Mecliste görüşmek ve kanun
laştırmak gereklidir. Zira toprak reformu, 
Sözümün başında ifade ettiğim gibi önemli bir 
kanundur, memleketin kaderiyle ilgilidir. 

Sonra yine gerekçede Türkiye'min toprak 
reformu ile, ya da tarımla kalkınacağı ifade 
edilmiş. Meselâ şurada, başta, «Bu gerçek, top
rakla kalkınabilmek için, tarım ekonomisinin 
şartlarına uymayı ve yönelmeyi gerektirmek
tedir» diyor. Demek ki, bu Toprak Reformu ön
tedbirler tasarısı Türk Milletinim tarımla kal
kınmasını önigtiren, iddia eden bir vesikadır. 
Halbuki, biz hiçbir zaman Türk Milletinin ta
rımla kalkınacağına inanmış kişiler değiliz. 
Bunu ifade edebilmek için Yüce Meclisin bize 
imkân vermesi, gerekçemizi, vesikalarımızı or

taya koymak için bize fırsat vermesi gerekli
dir. Zira burada bir yanlış yol işaret edilmek
tedir. Türk Milleti tarımla, toprakla zinhar 
kalkınamaz. Ancak, zaman zaman fırsat bulduk
ça ifade ettim, dünyada tarımla kalkınmış mil
let yoktur. Ancak tarımı terk etmiş millet de 
yoktur. Tarımı terk edemeyişimizin ve tarımla 
kalkmamayacağımızm nedenlerini ifade etmek 
için Yüce Meclisin bize fırsat vermesi ve bu 
önergeyi reddetmesini istirham ediyorum. 

Tabiî, Toprak Reformu öntedbirler Kanunu 
toprak reformuyla sıkı sıkıya ilgili ve birbiri
ni tamamlayıcı kanunlar olduğu için burada 
yapılan konuşmalarda ikisini de kapsayacak 
şekilde fikirlerin ileri sürülmesi pek tabiîdir. 
Bazı parti sözcüleri burada bunu yadırgadılar; 
bu gerekli bir husustur. Maalesef buna da im
kân bulamadığımız için ne Toprak Reformu ön
tedbirler Kanunu üzerindeki görüşlerimizi, ne 
de buna sıkı sıkıya bağlı olan toprak reformu 
hakkındaki görüşlerimizi ifade etmek imkâ
nını bulamıyoruz. Yine Yüce Meclise rica edi
yorum, bu yeterlik önergesi reddedilsin; zaten 
sırada 3-5 kişi vardır, bunlar da fikirlerini söy
lesin. Ve bunların sonucu belki de kanun üzerin
de yapılacak yeni retuşlara faydalı olur kanı
sındayım. 

Burada belirtilmeyen yeni bir hususu yine 
yeterlik önergesinin reddi sadedinde ifade et
mek mecburiyetindeyim. Toprak Reformu ön
tedbirler kanun tasarısının toprak reformuyle 
sıkı sıkıya ilgili olduğunu bütün arkadaşlarım 
ifade ettiler. Toprak reformundan bazı şeyler 
bekliyoruz. Bu kürsüde beklenen bu şeyler ifa
de edilmemiştir. Toprak reformu ile elinden top
rağı alınacak olanlara bedelinin 20 sene ve eşit 
taksitle ödenmesinin adaletsizliği burada ifa
de edilmemiştir. Toprak reformu uygulama yo
lunda toprak sahiplerine ödenecek paranın hal
ka açık anonim şirketlere kaydırılmak sure
tiyle tarımdaki işgücünün sanayie aktarılma 
yollarını öngören, bunu gerçekleştirecek yeni 
bir tasarının Toprak Reformu Kanununa uy
gun olarak, onun paralelinde çıkarılması maale
sef öngörülmemiştir. 

Bunlar burada açıklanmadan, toprak refor
munun gerçek değeri, gereği tümüyle açıklan
madan meseleyi burada kapatmayı caiz gör
müyorum. Yukarda belki milletvekilleri ve di-
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ğer bazı ilgililer fikirlerini açıklamış olabi
lir. Bendeniz Toprak Reformu (Komisyonuna da 
gitmedim, öntedbirleri görüşen Komisyona da 
gitmedim. Zira, bizim elimizde bu kürsüde ko
nuşma fırsatı varken, fikirlerimizi burada açık
lamaya saklamış bulunuyoruz. O halde bu fır
sat elimizden alınmamalıdır. Arkadaşlarımdan 
istirham ediyorum.. 

M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Maddelerde 
konuşursunuz. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Arkada
şım müdahale ediyor; «maddelerde konuşulur» 
diyor. Maddeler de tümüyle kanunu meydana 
getirirler. 

BAŞKAN — Siz buyurun Sayın Balan. Konu 
içinde kalarak kifayet aleyhindeki fikirlerinizi 
beyan buyurun. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Bm de ka
nun üzerinde konuşuyoruz. 

Ben istirham ediyorum, fikirlerimizi bura
dan açıklama fırsatının verilmesini ve bu yeter
lik önergesinin reddedilmesini arkadaşlarım
dan rica ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi 'hususunu tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 mci maddeyi okutuyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu 
tasarısı 

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

formunun gerçekleştirilmesi için gerekli önted-
birlere ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üyeleri, datha 
evvel söz alan sayım üyeleri okuduktan sonra 
tespit edeceğim; mükerrer kayıt olmasın. 

iSayın Enver AkoVa, Saym Turhan özgüner, 
ıSayın Zeki Adıyaman, Sayın Hüseyin Abbas, 
Sayın Sami Arslan. Burada ismi olmayan ve söz 
isteyen arkadaşları tespit edelim (efendim... 

Sayın Enver Akova ilk söz isteyen arka
daş?.. Yok. Sayın Turhan Özgüner, 1 nci mad
deyle ilgili, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Saym Baş
kan, saym milletvekilleri; 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka
nunu tasarısı başlığını taşıyan, bu tasarının 
1 nci maddesi amaç matlabıyle; «Bu kanun top
rak ve tarım reformunun gerçekleştirilmesi için 
gerekli cmtedbirlere ilişkin hükümleri kapsa
maktadır.» demektedir. 

Arkadaşlarım, evvelemirde şu isim bir ölçü
de tasarının tümüne ters düşmektedir. Bu önted
birler tasarısınmı tetkik ettiğimiz zaman gö
rüyoruz ve görmekteyiz ki, bu, bir toprak re
formu öntedbirler kanun tasarısı adı altında 
tedlvin edilebilecek bir kanundur. Burada ta
rım reformunu öngören herhangi bir madde 
yoktur ve bu deyimle herhangi "bir tedbiri bul
mak mümkün değildir bu tasarıda. 

Neden bu tasarı toprak reformu önterbirler 
kanun tasarısı iken, tarım reformu deyimi de 
buna ilâve edilmiştir? Sebebi şu arkadaşlarım; 
bu senelerce evvel Türkiye'de toprak reformu 
deyimiyle, sloıganıyle ortaya çıkan bir siyasî te
şekkülün o gün bu haykırışını karşılamak için 
diğer bir siyasî teşekkülün toprak reformu de
ğil, tarım reformu Türkiye için gereklidir şek
linde bir davranışından gelmektedir. Bundan 
yıllarca ve yıllarca evvel Türkiye'de Cumhuri
yet Halk Partisi toprak reformunun gerekliliği 
üzerinde durmuş, toprak reformunun Türkiye 
için yararları üzerinde durmuştur. O zaman top
rak reformunun bu derece savunuculuğunu ya
pan bir partiye karşı, demin bir arkadaşımın 
dediği gibi toprak reformu memlekete komü
nizmi getirir diyecek kadar şüphesiz bilim esas
larına da çok aykırı davranışlara sa(hidolunmu§-
tur. Buna karşı ne yapmak lâzımdır? Toprak 
reformunu bir ölçüde gölgelemek veya onu şüp
hesiz gerekli değil, İkinci Planda bir reform 
olarak gösterebilmek için toprak reformu değil, 
evvelâ tarım reformu sloganıyle ikinci bir si
yasî teşekkül bayrak açmıştır. 

Arkadaşlarım, o günden bugüne çok yol alın
dı. Bunun üzerine yazı yazılmadı. Hâlâ, hâlâ di
yorum ki, ben, toprak reformu, değil öntedbir
leri toprak reformunun kendisi, şu Yüce Mec
listen çıkmayacak dahi olsa bu dönemde yine 
de kaybımız yok, kazancımız şu; bu buz üzerine 
yazılmıyor; kamu oyu artık bir toprak refor
munun Yüce meclislerde görüşülmesine sahi-
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dolmuş, benimsemiş; matbuatıyle milletiyle top
rak reformunun gerekliliğinin münakaşası çiz
gisine gelebilmiştir. Türkiye için bu durum ha
yırlıdır, kıvanç vericidir. Oysaki, yıllarca ve yıl
larca evvel Türkiye'de toprak reformundan bah
sedebilmek büyük bir cesaret idi. Toprak refor
mu onu bilmeyenler dilinde memleketi komü
nizme götürür şeklinde ters bir anlayışa çarp
makta idi. Bugün de ona çarptık biz. îşte Yü
ce Mecliste bunun tümü üzerinde konuşulur
ken, 1 nci maddeyle ilgili olduğu için söylüyo
rum, «Toprak reformunu yapmış olan memle
ketler komünist olur, olmuştur, misalleri var» di
yen ve hakikatlere çok ders düşen bir ifade kul
lanan arkadaşımıza şahit olduk. 

Arkadaşlar, tam aksi, toprak reformu komü
nizme giden yolu tıkar. Toprak reformu komü
nizmi önleyici en etken silâhtır. Çin kızıl değil
di; 800 milyonluk Çin toprak reformu diye ha
rekete geçtiği zaman bu halkın arzusuna ku
lak vermeyen, sırtını çevirenler günün birin
de başta Çan Kay - Şek (öhanıg Kaı - enek) ol
mak üzere karısı ve çocuğunu alıp Çin'den kaç
makla ancak kurtülabildi; geride kalan 800 mil
yon kıpkızıl oldu; ama Çan Kay-Şek Formo-
za'ya gitti, Formoza'da aklı başına geldi diyebi
liriz ki, orada toprak reformu yaparak 8 
milyonluk bir Formoza'yı ancak kızıl olmaktan 
kurtardı. Misalleri var. 

Arkadaşlarım, hal böyle iken toprak refor
muna gitmek komünizmi getirmektir şeklinde 
günümüzde bilim esaslarına aykırı, şüphesiz 
hiç kimseyi inandıramayacak, ama arkadaşları
mızın da inanmadan konuştuğunu zannettiğim 
bir savunma, şu Meclisin zabıtlarına dahi geç
memeli idi. Toprak reformuna böylece ters ko
nuşan, bu Yüce Mecliste başka kimse çıkma
yacaktır. Bazıları toprak reformunu hiç iste-
miez; ama bu derece ters konuşmuyor. Çok gör
dük bazı sözcüleri, şu veya bu parti demiyo
rum, yani tümü üzerinde görüşmenin burada 
başladığı günden itibaren toprak reformuna 
her haliyle, her konu'şmasıyle aykırı olduğu 
halde yine de «Toprak reformunun çıkmasını 
istiyorum; ama şu ölçüde, şu biçimde, şu mo
delde» diyenleri gördük. Hiç değilse toprak 
reformu da yeni bir model teklifiyle geliyor, 
hiç değilse yeni bir biçim teklifiyle geliyor; 
ama toprak reformu, her haliyle, her modeliy-
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le, her biçimiyle memlekete komünizm getirir 
diyemiyor, demiyor. Çünkü bunu diyen ancak 
günün birinde bir kişi çıkacağını o da zannetmi
yordu; çıkarmış demek ki arkadaşlarım. 

Eğer bu memlekete komünizmin bir baş be
lâsı olmasını istemiyorsak, topraksız köylüyü 
toprağa kavuşturmanın etken bir silâh oldu
ğunu bilelim. Komünizm mülkten korkar. Bu
nu defalarca söyledim, Komisyonda da söyle
dim. arkadaşlarını, «Kahrolsun komünizm» di
ye nutuk çekmekle komünizm kahredilmez. Ko
münizmi kahretmenin şüphesiz yollarını bilmek, 
bunun bilincine ulaşmak lâzımdır. Arkadaşla
rım, havada uçan sineğe sabahtan akşama ka
dar «Kahrolsun» diye nutuk çeks'eniz kahre
dip düşüremezsiniz. Allah akıl ve izan vermiş, 
onu DDT ile düşürmek mümkün; ayniyle, «Kah
rolsun komünizm» diye nutuk çekenin evvelâ 
komünizmi kahreden, onun DDT'sini toprak re
formu olduğu, mülk dağıtım esasına dayanan, 
mülke saygılı bir rejimde şüphesiz toprak re
formuna gitmenin ve ona hamle ile gitmenin, 
süratle gitmenin gerekli olduğunu bilmek lâ
zımdır. Yoksa her taşın üstüne çıkıp ta Mc. 
Oarty vâri her hareketi, komünizme gider bir 
yoldur, bu hareket komünizmdir, komünizmi ge
tirir ve şu konuşan böylece komünizmi davet 
eder şeklinde konuşmalar, bilerek ya da bilme
yerek memlekette sinsi sinsi yayılma istidatı 
gösteren komünizm'e mesağ ve imkân verir ar
kadaşlarım. 

Şimdi bir yerde asgarî müşterekte - bir sa
yın siyasî parti liderinin dediği gibi, o sözü be
nimseyerek söylüyorum - anlaşmak lâzımdır. Bu 
asgarî müşterek, toprak reformunun gereklili
ği olmalıdır. 

Toprak reformu lâzım mı değil mi? Ben Ko
misyondan edindiğim hava ve şuradan edindi
ğim hava ile, bunun gerekliliğine inananlarla 
inanmayanların bir fikir savaşı vereceği ka
nısındayım. Bu, memleketin hayrına olur, zara
rına olur... 

Arkadaşlarım, benim korkum; taa Toprak 
Reformu öntedbirler kanun tasarısının ilk gü
nünde söylediğim gibi, devam etmektedir. Yü
ce Meclisin toprak reformunu çıkarmış göste-
lip; ama yozlaşmış bir toprak reformunu «îşte 
toprak reformu dediğiniz budur» demesini gö
nülden arzu etmiyorum. Toprak reformu cid-
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diyetle çıkarılacak ise, bu reformun gerekle
rine uygun bir reform kanunu tedvin etmek 
lâzımdır. Yoksa milletin hayalinde yaşattığı, 
reform reform diye beklediği bir reformu ger
çekte çıkarmayacak isek, çıkarmış göstermek, 
çıkarma çabası içinde görünmek ve milletin top
rak reformumdan beklediği bütün umutları böy
lece yitirmek, milletin toprak reformu imajını 
bir ölçüde yok etmek hiç birimizin hakkı olma
sa gerektir. 

Arkadaşlarım, toprak reformu ve tarım re
formu adı ile getirilen bu tasan, haddizatında 
maddelerden; bir teki ile tarım reformunun ge
tirilmediği bir kanun tasarısıdır. Tarım refor
mu gelmiyor da neden tarım reformu deyimini 
kullanırız? Başta da söyledim; âdeta bir nevi 
yarışa girildi, bir parti bunun ismine toprak 
reformu dermiş, löbürü tarım reformu dermiş, 
îlim adamları bunu cıntedbirler tasarısı Komis-
yonunida açıkladılar. Dünyanın hiçbir yerinde 
toprak ve tarım reformu deyimi yoktur. Top
rak reformunun zaten manasında ve ruhunda 
tarım reformu vardır ve olacaktır. Toprak re
formunun bünyesinde tarım reformu vardır. 
Tarım reformsuz bir toprak reformu olmaz; 
ama buna rağmen tarım reformunu bu getire
mediğine göre, ayrı bir kanun tasarısı ile ge
tirelim ; ama tarım reformunun tek bir madde
sini göremediğimiz şu tasarıya sadece süs gibi 
konmuş bir deyimi hiç isabetli bulmuyorum. 

Diğer maddeler üzerinde ayrıca görüşmemiz 
saklı kalmak üzere, şimdilik bu kadar değinmek
le yetiniyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

[BAŞKAN — Sayın Zeki Adıyaman?.. Yok. 
(Sayın Hüseyin Abbas?. 
HÜISBYÎN ABBAS (Tokat) —Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Sami Arslan?.. Yok. 
iSayın Sadi Binay, buyurun. 
iŞADÎ BÎN1AY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka

nunu tasarısının 1 nci maddesi, bu reform bir
denbire gerçekleşemeyeceğine göre, şöyle ki; 
memleketimizde henüz arazilerin, tarlaların, 
hattâ şehirdeki belediye hudutları içerisinde
ki arsaların kadastrosu henüz ikmal edilme
miştir ve temponun hızklaşjtırılmasına rağmen 
ancak 20 sene içerisinde tamamlanabileceği Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinin 

müzakeresi sırasında bizzat Hükümet temsilci
leri tarafından arz ve izah edilmiştir. Bu duru
ma göre elbette bir tedbir gerekmektedir. 

Yalnız, «öntedbirler» deyince sanki bunun 
arkasından bir de önolmayan gelecek. Yani bir 
öncü tedbir var, ondan sonra bir tedbir manzu
mesi var gilbi bir mana çıkıyor. Bence buna, top
rak ve tarım reformunu sağlayacak tedbirler 
kanunu denseydi çok daha yerinde olurdu. Za
ten bir tedbir alınmadı. Kanun da, aynı zaman
da hem tedbir, hem de icra, yani uygulama hü
kümleri manzumesini üzerinde cemetmektedir. 

IMuhterem arkadaşlar, yine ilk defa 1961 -
1%5 devresinde Koalisyon hükümetleri prog
ramlarında şu husus zikredilmişti: Türkiye'de 
ekilecek toprakların sınırına varılmıştır. Yani 
ekilecek topraklar bellidir ve hemen hemen bü
tün topraklar ekilmelidir. Yani yeni bir top
rak keşfi bahis konusu değildir. Millî hudutla
rımız sabit olduğuna göre, herhangi bir yerde 
unutulmuş, haritada gözükmeyen yahut ta ula
şılmamış yeni bir toprak kısmı bahis mevzuu de
ğildir. Türkiye'de bütün topraklar bilinmekte
dir. Köy hudutları vardır, ilçe hudutları var
dır, il hudutları vardır ve bu topraklar ekile-
bildiği kadar ekilebilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, nüfusumuz dünya
nın en hızlı yüzdelerinden biriyle artarken, ya
ni doğum kontrolü dedik, şu dedik bu dedik, 
maalesef yine de büyük bir çoğunlukla artmak
tadır. Haddizatında bunu esefle değil, memnu
niyetle karşılamak lâzımdır; ama görüyoruz 
ki, et sıkıntısından tutun, muhtelif yiyecek sı
kıntılarına kadar - yağmur olmadığı zaman buğ
day sıkıntısı da gelmektedir - sebzede, meyva-
da paüalıhğın sebeplerinden bir tamesi de ye
ter derecede üretim yapılamamasıdır. Gerçi 
aracılar da bu konuda menfî rol oynamışlar
dır; ama esas itibariyle yeter derecede üre
tim yapılamaması başta gelmektedir. Meselâ 
bir Hollanda'yı düşünelim; bir vilâyetimiz ka
dardır; fakat bütün dünyaya peynir ihraçeder. 
Yani birim sahada yüksek verim bugünkü ta
rım politikamızın esasını teşkil etmektedir. Pe
ki, tarım reformu demeyelim, esası toprak re
formudur, tarım reformuyle alâkası yoktur. 
Fakat muhterem arkadaşlar, gerekçede gör
mekteyiz ki, sadece toprağı olmayan veya az 
toprağı olan vatandaşlara, Anayasanın 37 nci 
maddesinin amir hükmü olarak toprak tevzi 
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etmek değil, esas gayelerden bir tanesi de ta
rımdaki üretimi artırmaktır. Yoksa, toprak
sız veyahut ta az toprağı olan vatandaşa top
rak tevzi etmişsiniz, bu topraklar işlenemezse, 
bu topraklar bugünkü verim randımanının al
tına düşerse, bu kanundan beklenilen gaye ve 
maksat hiçbir zaman hâsıl olmayacak demek
tir. 

Muhterem arkadaşlar, bumun dışında «Ada
let Mülkün Temellidir» diyoruz ve bunu topye-
kûn Türk Milleti olarak Büyük Atatürk'ün ve-
cizeleriyle benimsemiş durumdayız. En yük
sek mahkemelerde bunu bir vecize halinde «Ada
let mülkün temelidir» diye yazıyoruz, bütün 
dünyaya ilân ediyoruz. 

Toprak reformunda vatandaşlarımızın mü
him bir kısmı ürküntü içerisine, endişe içeri
sine girmiştir. Neden dolayı girmiştir? Kanu
nen mülk edindiği bir gayrimenkule haksız bir 
tecavüz yapılacak, elinden alınacak, bedeli ve
rilmeyecek ve sair şekillerde tesir altımda kal
mışlardır bu vatandaşlar. Şalhaen benim vilâ
yetimde belki toprak reformu kanunu içerisi
ne girecek arazi, yani gerek nitelik, gerekse 
saha bakımından bulunmamasına rağırien git
tiğimiz bütün yerlerde «Benim 10 dönüm ara
zim var, 5 dönüm arazim var, bu elimden alı
nacak mıdır? Haddizatında bu arazi benim bü
tün geçimimi sağlamamaktadır. Sadece bir yan 
gelir olarak bana yardım etmektedir. Ne ola
caktır?» diyerek bütün endişelerini bu nokta
da toplamışlardır. 'Ben bunun kusur ve kaba
hatini de bu kanunun vatandaşlarımıza iyi an-
latılmamasında, açık misalleriyle izah edilme
mesinde bulmaktayım. Şüphesiz ki, 30 - 40 top
lantı yapılmıştır, Sayın Komisyon Başkanınım 
ifade ettiğine göre, her çevreden; bilim adam
larından, tatbika fıçılardan, derneklerden bütün 
kurululşlardam temsilciler çağırılmıştır; ama şu
rası da bir gerçektir id, nüfusumuzun % 70'i 
çiffecilikle uğraştığıma veya köylü olduğuna gö
re, bu kanun 20 - 25 milyon civarında Türk va
tandaşını ilgiledirmektedir. Buraya hepsinin de 
çağrılması, hepsinin de dinlenmesi, konuşması 
bahis konusu olamazdı, Buna ne maddeten, ne
de manen imkân yok idi. Ama buna mukabil çift
çi federe teşekkülleri olan bir cemiyetin men
supları çağırılmıştır ve çağrılmadaki takdir 
de o teşekküllerin yetkililerine bırakılmıştır. 

Falan üniversite, kimi gönderirseniz gönderin, 
konuşma serbestir, basına açıktır denmiştir. 
Ama burada tabiatiyle zıt fikirlerin çarpışma
sını da yerinde bulmak lâzımdır. Çünkü mem
leketimizde ilk defa uygulanmaktadır. Bir ür
küntü yaratmıştır ve birçok çevre ve vatandaş
lar tarafından mülkiyete karşı bir tecavüz ad
dedilmiştir. Aynı zamanda memleketi komü
nizm tehdidi altında, yahut ta bir komünist ka
nunu gibi mütalâa eden görüşler de olmuştur. 
Bunun yanında, demin bir arkadaşımızın de-
faatle ifade etmiş olduğu gibi, komünizmi ön
leyen tek yol budur denmiştir. Bence bu gibi 
tar'iışmalaruı yapılmış olması katiyen kmanma-
maîıdır. Bunda zıt kutuplar, zıt fikirler olacak
tır. Bu fikirler sadece kişilerin kemdi görüşle
rine aidolmamak gerekir. Hepimizin mensubol-
duğu partiler vardır. Meselâ A. P. nin seçim be-
yannemesimde ve Hükümet programlarında bir 
tarım reformu Öne atılmıştır. Bu, reformun te
sirini zayıflatmak, amacımı şaşırtmak, değiştir
mek yönünden mütalâa edilmemelidir. Meselâ 
Adalet Partisi 1965 ve 1969 seçimlerime «Tarım 
reformu» sloganı ile girmişti ve vatandaştan da 
tasvip görmüştü. 

Arkadaşlar, bu reform şayet toprağın ve
rim gücünü artıracak tedbirlerde muvaffak 
olursa, şayet vatandaşlar arasında bir nifak, bir 
anarşi doğmasına vesile vermeyecekse, elbet
te muvaffakiyet şansı büyüktür. Temenni ede
rim M, buradaki hükümler ve bumdan sonra ge
lecek esas Toprak Reformu kanun tasarısında
ki hükümler tatbikatta birtakım çelişkiler ya
ratmasın. Geçenlerde bir defa daha arz ve izah 
ettim; «'Bu, uygulanmaya konulduktan sonra; 
efendim şurası eksik yapılmış, şurası fazla 
yapılmış» şeklimde kısa bir zaman sonra Yüce 
meclislerim huzuruna tadil teklifleriyle bir ka
nun gelmiş olmasın. Çünkü bu öntedlbirler ta
sarısı veya esas Toprak Reformu kamun tasa
rısı hiçbir diğer tasan üe mukayese edilemez. 

Memleketimizde tarlalar arasındaki bir hu
dut taşı yerinden oynadı diyerek, değil 2 şahıs 
arasımda, 2 köyü birbirine sokam muazzam kav
galar ve cinayetler olmaktadır. Yani 1 metre
kare toprak için dahi bu vukua gelmektedir. 
Nasıllri devletler arasında bir santimetre top
rağından kimse fedakârlık yapmıyor, bir bü
yük harbi g'öza alıyorsa; köyde, şehirde bir top-
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rak sınırının değişmesi, bir tarla çiziği ile, bir 
traktör çiziği ile değişmesi, veya bir hudut ta
şının oynatılması veyahut ta bir başkasına ait 
tarlada ekirn yapılması, ziraat yapılması, uzun 
yıllar devam etmiş kan davalarına dahi vesile 
olacak kadar önemli ise, bu kanun üzerinde ya
pılmış müteakip görüşmeleri ve zıt fikirleri de 
makul bulmalıyız. Çünkü, bir metrekare toprak 
için çeşitli cinayetler, çeşitli savaşlar olmakta
dır. 

Onun için, bu arkadaş şunu söylemiş, bu ar
kadaş bunu söylemiş diye kınamıyorum. Yeter 
ki, memleketimizin bünyesine uygum, adalet ve 
mülkiyet haklarına saygılı ve başarılı bir ka
nun tasarısı Meclisimizden geçmiş olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Müzakerelerin belli bir süreyle 
kısaltılması hakkında bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların şahıslar adına 10, grupları adı

na 20 dakika ile sınırlandırılmasını arz ederim. 
Kars 

ismail Hakkı Alaca, 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz, aleyhinde 
İSayın Öagüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayım arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı her ne ka
dar bir ö-itedlbirler kanunu tasarısı ise de, çok 
arkadaşlarımın da değindikleri üzere, anatop-
rak reformu kanununun temelini teşkil etmek
tedir. Bu tasarıda temeller atılacak, esas re
form kanunu, onun üzerine bina edilecektir. Bu 
bakımdan arkadaşlarım, çok önemli olan bu 
kanunun görüşülmesini kısıtlayıcı bir önerge 
ile gelinmemeli idi; gelindi, fakat hiç değilse 
önergeye iltifat buyurulmasın, veya arkadaşı
mız önergesini geri alsınlar. 

Arkadaşlarım, bu tasarı enine, boyuna gö
rüşülmelidir. Şu Yüce Meclisi teşkil eden üyeler 
arasından kaç kişi maddeler üzerinde sırada
dır, hangi maddeler üzerinde zaten münakaşa-
yapılacaktır, bu aşağı yukarı bellidir. Bu mad
deler üzerinde bazılarımızın on dakika konuş
ması, bazılarımızın yarım saat, bir saat konuş
ması netice itibariyle ne kadar zaman alacak

tır? Zaten altı sayın üye konuştuktan sonra ye
terlik önergesi de verilebileceğime göre bu dere
ce önemli bir kanunu dakikalara sığdırmak, 
herhalde bu kanunu en iyi şekilde çıkarmak is
teyen Yüce Meclisin umumî arzusu olmasa ge
rekir. 

Umumî arzusu olmasa gerektir ama, şurada 
'bulunan topluluğumuzun azlığı nazara alınarak, 
önergeye iltifat buyurulduğu takdirde bundan 
sonra Yüce Meclis bunun derinliğine tartışma
sına şahit olamayacaktır. Bu, milletin yararına 
değil, zararına olur arkadaşlarım. 

Bu itibarla nazarı dikkate alınmayarak öner
genin reddini rica ederim, saygılarımla. 

[BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tadil önergeleri vardır, okutuyorum efen
dim. Ancak, hıralardan Sayın ismail Hakkı Te-
kimerin önergesi ile Sayın Nebil Oktay'ın önerge
leri aynı mahiyettedir, ikisini birlikte muame
leye koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda yer alan hükümlerden Toprak ve 

Tarım Reformu öntelbirlerine ilişkin hüküm
lerle, diğer kanunlara ait hükümleri tefrik et
meden kolaylık sağlamak amacı ile tasarının 
birinci maddesinden önce, başlık kısmına; 

I. Bölüm. 
Toprak ve Tarım Reformu öritedbirleri ile 

ilgili hükümler, 
Amaç : 
'ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinden önce, başlık kıs

mının aşağıda yazılı biçimde değiş'tirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

I. Blölüm. 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirleri ile 

ilgili hükümler. 
(Siirt 

M. Nebil Oktay 

BAŞKAN — Sayın Oktay, önergenizin Ko
misyon Başkanının önergesiyle birlikte işleme 
konması hususunda muvafaka'tmız var mı?.. 
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M. NEBÎL OKTAY (Siirt) — Evet efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Başka
nım, zabıtlara geçmesi bakımından istirham edi
yorum ; ikinci bölümün hanlgi maddeden başla
yacağı hususunum Sayın Komisyonca sarahate 
kavuşturulmasında fayda vardır. 

BAŞKAN — Peki efendim. Diğer önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu öntedlbirler ka

nunu tasarısının başlığının ve 1 nci maddesinin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini saygı ile öne
ririm. 

istanbul 
Mehmet Ali Aybar 

'BAŞKAN — Efendim önerge uzun bir ge
rekçeyi ihtiva ediyor. Sayın Mehmet Ali Aybar 
buradalar mı?.. Yoklar. 

REŞİT ÜUKER (istanbul) — Efendim içtü
zük sarihtir, bir önerge verildiği zaman tamamı
nın okutturulması lâzımdır. Zaman kaybı önem
li değil, nihayet 15 dakika sürer. 

'BAŞKAN — Peki, okutuyorum efendim. 
Gerekçe : 
Toprak reformu sadece bir ekonomik tedbir 

olarak ele alınamaz, Türkiye'nin sanayileşme
sinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkan 
Toprak Reformu, aynı zamanda nüfusumuzun 
% 70'inin yaşadığı kırsal bölgelerin tutucu bas
kılardan kurtulmasını, demokratik rejimin kök 
salmasını sağlayacak sosyo - politik bir tedbir 
niteliğindedir. Gerçekten Anayasamızın 2 nci 
maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere, «Her 
sınıf halk tabakaları için refah sağlamayı ken
disine vazife edinen zamanımızın Devleti (refah 
devleti), iktlsaden zayıf olan kişileri, bilhassa 
işleri bakımından başkalarına tabi olan işçi ve 
müstahdemleri, her türlü dar gelirli ve yoksul 
kimseleri himaye edecektir. Bu suretle, hem in
san haysiyetine hürmet etmek vazifesini yerine 
getirecek, klasik hürriyetlerin gerçeklerle alay 
eden bir mahiyet almasına mani olacak, hem de 
çalışan geniş halk tabakalarının refaha kavuş
ması sayesinde toplum hayatı için daha verimli 
olmaları hedefine ulaşacaktır.» Şu halde top
raksız ya da toprağı yetmeyen milyonlarca köy
lü ailesinin, «iktisaden zayıf olan» bu geniş küt

lelerin başkalarına, yani büyük toprak sahiple
rine tabi durumdan kurtarılmadıkça, yurdu
muzda «klasik hürriyetlerin gerçeklerle alay 
eden bir mahiyet alması» yani demokrasinin laf
ta kalması önlenemez. Nitekim yoksul ve topra
ğa susamış köylünün oyları ile İktidara gelmiş 
olan siyasal partiler, bu köylü oyları büyük öl
çüde toprak ağalarının baskısı ile elde edilmiş 
bulunduğundan ve büyük toprak ağalarının 
ağırlığını her zaman hesaba katmak durumunda 
bulunduklarından, yurdumuzda yıllardır konu
şulduğu ve bir Anayasa emri haline geldiği hal
de, toprak reformunu bugüne kadar savsakla-
yabilmişlerdir. Gerek Öntedbirler kanunu tasa
rısı, gerekse Toprak Reformu kanunu tasarısı 
üzerinde son zamanlarda cereyan eden tartış
malar, toprak reformunu önlemek İçin bazı mil
letvekillerince harcanan çabalar, yapılan dema
gojiler, büyük toprak sahiplerinin gücünü orta
ya koymaktadır. Bundan dolayı, Öntedbirler ta
sarısında, toprak refomunun sosyo - politik yö
nü üzerinde durulmamış olmasını, önemli bir ek
sik olarak görüyoruz... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
madde kısmını okutacağım, zira gerekçe kısmı 
çok uzun sürecek. Arzu eden arkadaş dosyadan 
tetkik edebilir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yanlış bir tat
bikat yapmış olmayalım Sayın Başkan, tamamı
nın okunması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, gerekçe çok uzun. 
önergeyi okutuyorum, ancak, önergede isteni
len değişikliği aşan çok geniş bir gerekçe var. 
Farzedelim bir arkadaşımız yazdı, 100 sayfalık 
bir gerekçe getirdi; bu takdirde biz bütün işle
ri bırakıp 100 sayfalık, 200 sayfalık gerekçeleri 
okumak gibi bir anlamsızlık içine düşmemek 
için bu gerekçeyi okutmadım. Halbuki 1 nci 
maddenin metni açıktır, yeni bir şey getiren bir 
madde de değildir. Sadece «kanunun toprak re 
formuyla ilgili hükümleri aşağıdadır» gibi bir 
ibareden ibarettir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
buna benzer bir olay Meclisimizde geçmiş ve 
böylesine uzun esbabı mucibelerin okunup okun
maması hususu oylanmış ve sonunda da zapta 
intikal ettirilmekle iktifa edilerek okunmasın
dan vazgeçilmiştir. 
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BAŞKAN — önergede teklif edilen madde
yi okutayım efendim, ondan sonra bu meseleyi 
hallederiz. Okutuyorum : 
Toprak Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı 

Amaç : 
Madde 1. — Bu kanun toprak reformunun 

gerçekleştirilmesi için gerekli öntedbirlere iliş
kin hükümleri kapsamaktadır. 

İstanbul 
Mehmet AH Aybar 

BAŞKAN — Biraz önce okuttuğum Sayın 
Komisyonun ve Sayın Nebil Oktay'ın 1 nci mad
denin başlığı ile ilgili tadil teklifleri şudur : 
«Toprak ve Tarım Reformu öntedbirleri ile il-
g'ili hükümler.» 

Aşağı yukarı bu iki önerge aynı mahiyette 
oluyor. 

Şimdi, Sayın Aybar'in önergesinin gerekçe
sini okutmak için bir ısrarınız var mı Sayın Ül
ker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — içtüzüğe göre 
okunması lâzımdır. Böyle önemli bir kanunu, 
böyle bir muameleye tabi kılarak eksik bırak
mamak lâzımdır. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, maddenin gerekçesi değil, kanunun tümü
nün gerekçesi yazılmış, yani maksadı aşan bir 
durumla Meclis fuzulî yere işgal edilmiştir. Da
ha önce de gerekçelerin okutulmaması fakat za
bıtlara geçirilmesi yolunda bir tatbikatımız ol
muştur. Bu yüzden bunun da okutulmaması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Bu önergenin gerekçesinin za
bıtlara geçirilmesi hususu önerilmiş bulunmak
tadır. 

Gerekçenin bir kısmı okunmuştur, diğer kıs
mını okutmadan zabıtlara geçirilmesi hususunu 
Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Gerekçenin okunmadan 
zabıtlara geçmesi hususu kabul edilmiştir. 

(önergenin, okunmadan tutanağa konması 
kararlaştırılan gerekçenin devamı) : 

«Her şeyden önce tarım topraklarının dağı
lımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak gerek
tir. Son rakamlara göre: Türkiye'de 1 ilâ 20 dö
nümlük arazi parçalarım işleyen köylü aileleri
nin tüm işletmelere oram, % 48, 2 dir ve işle
dikleri arazinin yüzölçümü; tüm işlenen araziye 
oranla, % 10,18'dir. Yani köylü ailelerinden 

toprak sahibi olanların yarısı, mevcut tanm top
raklarının ancak % 10'una tasarruf etmektedir. 
Buna karşılık 200 ilâ 500 ilâ 1000 ve daha çok 
dönümlük arazi parçalarına tasarruf eden aile
lerin tüme oram ise % 2,9 olup, işledikleri arazi
nin tüme oram % 21,17'dir. Yani köylü ailele
rinin % 3'ü işlenen toprakların % 20'sine ta
sarruf etmektedir. Buna yaklaşık olarak 300 kü
sur bin köylü ailesinin hiç toprağı olmadığım da 
eklerseniz, nasıl bir adaletsiz, haksız durum kar
şısında olduğumuzu derhal kavrarsınız. Bu duru
ma derhal son verilmesi gerektir. Toprak Re
formunu önlemek isteyenler mülkiyet hakkının 
kutsallığına sığınıyorlar ve reformu köylünün 
elinden toprağın alınacağı biçiminde göstermeye 
çalışıyorlar. Yoksul köylünün toprağım almak 
söz konusu değildir. Köylüye toprak verile
cektir. Bizde köylü ailelerinin tüme oranla 
% 97 küsuru 1 ilâ 200 dönümlük arazi parça
larına tasarruf ettiğine, ve 100 dönüme sahibo-
lan bir aileden toprak almak söz konusu olma
dığına göre, köylülerimizin mülkiyet hakkına te
cavüz edilmeyecektir. Ancak 10 binlerce dönü
me tasarruf edenlerin bir kısım toprakları re
form kapsamına girecektir. Kaldı ki, bunların 
da mülkiyet haklarına tecavüz edilmiyor. Zira 
mülkiyet hakkı Anayasamıza göre, Anayasamı
zın 36 ncı maddesinin son fıkrasına göre, «Mül
kiyet haklanın kullanılması toplum yaranna ay
kırı olamaz.» Topraksızler hariç, köylü ailele
rimizin yarısının işlediği toprak parçalarının 
yüzölçümü, 1 ilâ 20 dönüm arasındayken, bir 
avuç büyük toprak sahibinin 10 binlerle dönüm 
toprağa tasarruf etmesi, «toplum yararına aykı
rı» bir durum yaratmaktadır. Meclis kürsüsün
de bazı milletvekilleri, Toprak Reformunu, ko
münist rejimlerin icadı olarak göstermeye kal
kıştılar. Toprak Reformu aslında, burjuva dü
zeninin getirdiği bir uygulamadır. Batıda feo
dal rejimlerin devrilmesi, toprakların imtiyazlı 
senyörlerln elinden alınması ve köylülere dağı
tılması sonucunu doğurmuştur. Kaldı ki, soru
numuz, toprak reformunun bize sağlayacağı ya
rardır, toprak reformuna menşe şahadetnamesi 
aramak değil. Yine bazı milletvekilleri, koope
ratifçiliğin teşvik edilmesini, kolhoz sistemine 
gidiş olarak nitelediler. Bunlar havayı bulan
dırmayı amaçlayan demagojilerdir. Çünkü açık 
bir gerçektir İd, kolhoz sistemi ancak sosyalist 
bir rejimde anlamı olan bir kuruluştur. Türki-
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ye gibi geri bir kapitalist düsen içindeki top
lumlarda, kolhoz kurmak mümkün değildir. Bu, 
balığı karada yaşatmayı denemek gibi anlamsız 
bir girişim olur. 

öntedbirlerin neler olabileceği konusuna ge
lince, bunların, adaletsiz toprak dağılımına son 
verecek, böyle bir durumun yeniden doğmasını 
önleyecek ve tarım üretimini hızla geliştirecek 
türden tedbirler olması gerektiği kolayca anla-
şıln\ Bu bakımdan Meclisimizde görüşülen tasa
rının birçok yönleriyle yetersiz ve toprak refor
munun gerçekleştirilmesini engelleyici boşluk
larla ve ters hükümlerle dolu olduğu derhal gö
ze çarpmaktadır. Tasan tedbirlere konu olacak 
tarım arazisinin sınırını çizmekten kaçınmıştır. 
İlk tasarının bu konudaki hükmünü kaldırmış
tır. Oysa toprak reformundan kaçmak isteyen ve 
bu maksatla muvazaalara başvuran büyük top
rak sahiplerinin yolunu kesmek şarttır. Tasarı
nın, nesepten ve sebepten üçüncü ve ikinci dere
cedeki hısımlar veya eş lehine devir ve temlikle
ri sınırlanmış görünen 4 ncü maddesi, lehlerine 
tasarrufta bulunulan kimseler, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte, iktisabettikleri toprakla
rı bizzat işliyorlarsa, tedbir kapsamı dışında ka
lacaklarını ilân etmesiyle, bunlara, kaçamak yolu 
göstermiştir. Bağ, bahçe, fındıklık ve benzeri 
yerlerin kanunun kapsamı dışında bırakılmasının 
da makul bir izahı yoktur. 

Bir sınır çizilmesi zorunludur. Esas itibariy
le, tarım arazisini sulanan ve sulanmayan top
raklar biçiminde ikiye ayırmak ve sulanan top
raklarla sulanmayan topraklar arasında dört 
katlık bir fark gözetmek, bilimin genel olarak 
kabul ettiği bir yöntemdir. Biz buna dayanarak 
yüzölçümü sınırlarını sulanmayan topraklarda 
300 dönüm, sulanan topraklarda ise 75 dönüm 
olarak saptadık. Bu sınırların yurdumuzdaki 
toprak dağılımı bakımından köylü ailelerinin 
büyük çoğunluğunu rahatsız etmeyeceği, tersine 
sevindireceği muhakkaktır. Gerçekten, toprağa 
tasarruf eden 3 080 666 köylü ailesinden 
2 730 032'si, yani tüme oranla % 97,1'i, en çok 
200 dönüm genişliğinde toprak parçalarına ta
sarruf etmektedir. Şu halde 300 dönümü aşan 
genişlikteki toprakların kanunun kapsamına gir
mesi, bunlara ilişmeyecektir, yani tüme oranla 
% 97,1'in topraklan tedbirler kapsamı dışında 
kalacaktır. Sulanan topraklar için de durum 

böyledir. Buna toprağa kavuşacak 300 küsur 
bin topraksız ailenin durumunu da eklerseniz, 
bunun sağlayacağı yararları kolayca kavrarız. 
Muvazaalı devir ve temlikleri önlemek için 4 ncü 
maddeyi değiştiren önergemiz de, hukukî yönden 
bütün sakmcalan bertaraf eden bir kıstas getir
mektedir. Böylece tartışmalı olan «muvazaalı 
karinesi» sorunu da ortadan kalkmaktadır. 

istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar» 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık de
recesine göre işleme koyacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
bir soru sorulmuştu ona cevap vermek için söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırma hudutlan 
içinde buyurunuz sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Komisyon Başkanı olarak bir önerge tak
dim ettim, bunun nedenini açıklayacağım ve 
böylece de arkadaşımın haklı olarak sorduğu 
sualin cevabı verilmiş olacaktır. 

Tasarının 1 nci maddesi «Amaç» başlığı al
tında düzenlendi. Yalnız Toprak ve Tarım Re
formu Öntedbirleri kanun tasansı namı altın
da getirmiş olduğumuz hükümler içinde, bu ön-
tedbirlerle direkt ilişkisi olmayan bir başka ka
nuna, 776 sayılı Tapulama Kanununa ait hü
kümler de yer almıştır; sürat sağlansın diye bu 
usul ihdas edildi ve Meclislerimizde de bumun 
çok emsali görülmüştür. 

Bu tasannın 9 ncu maddesi ile Tapulama Ka
nununun 33 ncü maddesi değiştiriliyor. 10 ncu 
maddesi ile aynı Kanunun geçici 3 ncü maddesi
nin 1 nci fıkrasında yapılan değişikliğe uygun 
değişiklik yapılmıştır. 18 nci maddesinde bu 
değişikliklerin açılmış bulunan davalara uygu
lama tarihi tespit edilmiştir. 21 nci maddesin
de de Tapulama Kanununun 37 nci maddesinin 
son fıkrası değiştirilmiştir. Genel bir kanun olan 
Tapulama Kanunu ile ilgili bu değişikliklerin 
öntedbirlerle ilişkisi yoktur. Bu itibarla düzen
leme bakımından kanun tasarısını iki bölümde 
Yüce Meclise takdim etmede fayda mülâhaza 
ettik, öntedbirlere ait olan kısmı birinci bölüm, 
«Toprak ve Tanm Reformu öntedbirleriyle ü-
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g-ili hükümler» başlığını taşıyacaktır. Değiştiri
len 9, 10, 18, 21 nci maddeler bir çerçsve madde 
halinde «776 sayılı Tapulama Kanununda Yapı
lan Değişiklikler» başlığı altında yürürlük ve 
yürütme maddelerinden önce yine bu başlığa 
uygun «ikinci Bölüm» denmek suretiyle deği
şikliğe tabi tutulacaktır; kanunun uygulanma
sında hatalı bir anlamaya sebebiyet vermemek 
işin. 

Sayın Aybar'm teklifi hakkındaki komisyon 
görüşüne gelince.. 

BAŞKAN — Şimdi birinci önergeyi işleme 
koyuyorum, sırası gelince o hususu soracağım 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAL 
HAKKİ TEKİNEL (Devamla) — Tekrar beni 
kürsüye çıkarmayınız efendim, müsaade edin 
de bir dakikada konuşmamı bitireyim. 

BAŞKAN — Hayır, katılıp katılmadığınızın 
gerekçesini yerinizden izah edersiniz. 

GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Katılmıyoruz. 
Esasen madde metni ile ilgili değişiklik tekli
finde değişiklik sadece topraktan sonra ve ta
rım kelimesine hasredilmiştir gerekçesi ise; «Bu 
kanunun amaç maddesi arasında ilişkisi yoktur. 
Bu maddenin amacı bu kanun toprak ve ta
lim reformunun gerçekleştirilmesi için gerekli 
öntedbirlere ilişkin hükümleri kapsamaktadır» 
demektedir. Halbuki o gerekçe, bir anatoprak 
ve tarım reformu kanun tasarısının gerekçesi
dir. 

Değişiklik teklifine iştirak etmiyoruz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, komisyonun açıklamasından sonra konuş
ma hakkımız doğduğundan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tamaımıy-
le konu dışıdır. Sayın Aybar'ın önergesi mevzu
unda bir cümle ile izah ettikleri için müdahale 
etmeyi zorunlu görmedim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Ko
misyon ve sayın Nebil Oktay'ın önergeleri üze
rinde konuşma hakkımız yok mu efendim? 

BAŞKAN — Komisyona soracağım, şayet 
cncıg'sys kalıLııazsa biliyorsunuz önerge sahibi 
g:-lir o takdirde önergesini izah eder. Usul o, 
eskiden beri tatbik ettiğimiz İçtüzüğün emri bu. 
Siz tecrübe sahibisiniz ve bu usulü bilirsiniz. 

Ger-ek sayın Komisyonun ve gerekse sayın 
Nebil Oktay'ın aynı mahiyette olduğu için bir

leştirilmiş bulunan bu iki önergesine sayın Ko
misyon ve sayın Hükümet katılmadıklarını ifa
de buyurdular. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Aybar tarafından verilen önergeye sa
yın Komisyon ve sayın Hükümet katılmadıkları
nı buyurdular. 

'Bu önergeyi de Genel Kurulun tasviplerine 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Biraz önce gerek sayın Komisyonun ve gerek
se sayın Nebil Oktay'ın kabul edilen önergele
riyle 1 nci maddenin tadil edilmiş bulunan şek
lini Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. 1 nci madde kabul 
edilmiş olan önergelerle getirilen değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Bu kanun bakımından tarım arazisinin tanı

mı : 
Madde 2. — üzerinde ©kim, dikim, bakım, 

yetiştirme yapılabilen veya orman hariç doğru
dan doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle 
bitki veya hayvan üretimine elverişli olan veya 
ıslah (Amelioration) suretiyle üretime elverişli 
hale getirilen araziye, tarım arazisi denir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Akova, 
sayın Özgüner ve C. H. P. Grubu adına sayın Şe
ner söz istemişlerdir. 

Buyurunuz sayın Şener. 
C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekile-
ri; 

Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor
mu Öntedbirleri tasarısının 2 nci maddesi üze
rinde, Komisyonda söylediklerimize ilâve edil
mesi gereken hususları arz etmek için söz al
mış bulunuyorum. Bu tarife ilâvesini lüzumlu 
gördüğümüz husus hakkında bir önerge de ver
miş bulunmaktayız. 

Anayasanın 1 Kasım 1971 tarihinde 131 nci 
maddesinin 5 nci fıkrasında yapılmış bulunan 
değişikliğe göre; «Anayasanın yürürlüğe girdi
ği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, 
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meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
ve hayvancılıkta kıullamılmasmda yarar bulu
nan topraklarla şehir, kasaba ve köy yapıları
nın toplu olarak bulunduğu yerler dışında or
man sınırında hiçbir daraltma yapılamaz» ifa
desiyle yer bulan orman niteliğini kaybetmiş 
olan yerlerin de öncelikle bu tarifim içinde ve 
dolayısıyle Toprak ve Tarım Reformu Öntedbir-
leri tasarısında yer alması lâzımdı. Çünkü; ön
celikle bu gibi yerler hakkında gerekli işlemin 
yapılabilmesi için Hükümetin tedbir alması ge-
rekL*. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu konuda gündemin 24 ncü sıra sayısında 

yer almış bulunan 6831 sayılı Kanuna geçici bir 
madde ilâvesi için gerek bizim, gerek arkadaş-
lariımızın ve gerekse Hükümetin teklifleri ol
muştur. Ama Hükümete sorarsanız der ki; «Bu
na lüzum yok, özel olarak 6831 sayılı Kanunun 
hükümleri içinde bunları getirelim ve biz Or
man Bakanlığı olarak bu konu ile ilgilenelim.» 
Orman Bakanlığı başka bir Hükümete bağlı de-
ğildiı'. 

Biraz evvel sayın Komisyon Başkanının ifa
de ettiği, 776 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi de
ğiştirilirken buna ait tedbirlerin alınabilmesi 
için, başka bir kanunu bu kanunda tedvin et
mek için maddeler koyduk. Ama Hükümet ko
misyonda demiştir ki; «Hayır biz bumu 6831 sa
yılı Kanunun hükümleri içinde mütalâa edece
ğiz ve Anayasanın emrettiği 131 nci maddenin 
5 nci fıkrasının emirlerini yerine getireceğiz.» 

Bunları getirmek şurada dursun, konuşul
ması. dahi mevzuubahsolmamıştır. Tatilden ev
vel bunların konuşulması mümkün olmazsa an
cak bu 1973 yılında ele alınacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Toprak ve Tarım reformunun önemi her 

grupça ve bütün milletvekillerince malumdur. 
Bunu, şu veya bu şekilde bir polemiğe saparak 
tarif etmek mümkün değildir. Bunun asgarî 
müştereğimde herkes birleşmelidir. 

O halde, içi veya orman yakını köylerde; 
halihazırda çayır olmuş, yoncalık olmuş, tar
la yapılmış, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, çay
lık ve saire yapılmış yerler var. Şimdi, bunlarla 
ilgili öntedbirleri Hükümete aldırmak için ka
nunla yetki de vereceğiz. Bu hususta bu kanunda 
biz bir tedbir almıyoruz ve bu Hükümet ön-

tedbirlerde sureti mahsusada, Anayasanın 131 
nci maddesinde emredilen hususlar hakkında 
hiç bir tedbir almıyor. Tedbir almak lazımsa 
bunlara almak lâzımdır. En fakir köyler, top
raksız köyler, işsiz köyler', nüfus kalabalığı ora
da, hayvancılık yapılacak yerler oradadır. Me
selâ Akdeniz bölgesinde deliceliklerin bir eko
nomik potansiyel olduğunu söyleriz ve Hükü
met imkân verdiği takdirde bu potansiyeli ne 
dereceye kadar ele alıp alamayacağımıza dair 
her yerde nutuk çekeriz. 

Bu durumda, neredeler ziraatçiler ve or
mancılar? İşte görüyorsunuz delicelikleri aşıla-
yamazsınız, bunları imar etmiyorsunuz veya 
imar edene vermiyorsunuz. Mahkemelerde or
man konusunda dolup taşan dosyalar da bir hay
li yüklüdür. 

Yukarıda bir önerge vermiştik reddedildi, 
fakat burada önergeyi tekrar veriyoruz ve İsrar 
ediyoruz: Bir an evvel öncelikle orman içinde, 
orman yakınında fiilen orman niteliğini kay
betmiş olan yeplerin Anayasa emri olarak önce
likle kadastroları ve haritalarının yapılmasını 
istiyor ve buraların orman arazisinden çıkarıla
rak köylüye verilmesini istiyoruz. «Hayır» di
yorlar. Ayrı bir kanun getireceğiz ve bu kanun
da biz bunu tedvin edeceğiz Hükümetin bir ba
kanlığına bu vazifeyi vereceğiz. O ayrı bir yer
de çalışacak, Urfa'da çalışacak, o da başka bir 
yerde çalışacak.. Olmaz arkadaşlarım. 

Tapulama Kanununum bununla ilgili hüküm
lerini buraya dercettik; bir fıkra olarak bunu 
koymuyoruz. Şayet bunu kabul edecek olursak, 
bizzat Anayasanın emrini yerine getirmek için 
sayın Hükümete direktif vermiş oluruz. 

Bu konuyu her gün ele alırız, seminerler ter-
tibederiz, köylere gider deriz ki, «Hiç merak et
meyin bunu halledeceğiz»; hâlâ halledemedik. 

Bu Öntedbirler tasarısı öncelikle çıkacağı 
için bu konunun da burada yer almasının fay
dalı olacağı kanısındayım. İstirham ediyorum bu 
önergemize iltifat edilsin. Önergemiz şöyledir : 

«Toprak Reformu Öntedbirler Kanunu ta
sarısının 2 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz.» 

«1961 Anayasasının yürürlüğünden önce fi
ilen, ilmen ve tamamen orman vasfını kaybet
miş topraklar öncelikle tespit edilerek tarım 
arazisi kapsamına alınır.» 
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Toprak reformu yapmak için rezerv arazi arı
yorsunuz ; böyle bir madde var; Komisyonda 
anatoprak reformu kanunu tasarısı görüşülürken 
bu gibi yerlerden alınacak milyonlarca dönüm 
arazi olduğunu ifade ederler; ama «Bu maddeye 
bu fıkrayı ekleyelim ve bu rezervi alalım,» dedi
ğimizde «Hayır» deniliyor. 

iSayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
maruzatım bu kadardır. Bu önergemize ilti
fat edilmesini arz ve teklif ederim. 

iSaygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova?.. Yok. 
İSayın Turhan özgüner, buyurunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan sayın milletvekilleri; 
Tasarının 2 nci maddesinde bu kr^un bakı

mından tarım arazisinin tanımı yapılmıştır. An
cak Türkiye'de, sayın grup sözcümüzün de 
belirttiği üzere, bu tanımın dışında bırakılfyı 
büyük bir arazi parçası var; bunlar orman 
niteliğini kaybetmiş arazi parçalarıdır. 

Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci fıkrası
nın emrine uygun olarak bir değişildik ge
tirirsek; Anayasaya ters değil, Anayasaya uy
gun hareket etmiş oluruz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hükü
met tasarısı gryndemde. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Hükü
met tasarısının gündemde olması sevindirici. 
Ancak gündemdeki Hükümet tasarısının o mad
d e s i n ne zaman geçeceğini bilmek için kâ
hin olmak lâzım. Şurada çok <yıemli, süratle 
geçscsğini zannettiğimiz bu Toprak Reformu 
Öntedbirler kanunu tasarısı gibi... Hem de 
tatile girmeden bu ayın 19'undan evvel çıka
cak deniliyordu; bu tempoyla zaten çıkmaz. 
Bu çıksa; Komisyondan 3,'nareform kanunu ta
tilden evvel çıkacaktır da, bunun mucip se
bepleriyle tatilden sonra ele alınacağı söyle
nir, o da çıkmaz. Meclisin bu çalışma prose
dürü ve ağır çalışması içerisinde Hükümetin 
getirdiğini bildiğimiz bir tasarının Yüce Mec-
llst-p gelip geçeceğini nasıl bilelim? Peki, 
farzedelim Hükümetin tasarısına tam seçime 
yakın sıra gelirse Yüce Mecliste kadük olma
yacağını ne bilelim? Eğer gündemde bulunan 
hususları aynen çıkaracak olursak on sene son
ra seçime ancak gireriz arkadaşlar. ıSeçime bir-
bııçük sene gribi bir zam?m kaldı (Belki bir 
sene kaldı, belki daha yakındır) ancak bu 
zaman zarfında Hükümetin getirdiği her tasa
rının çıkacağına inanarak elimizin tersiyle onu 
itmek mümkün değildir. 

Bir iddia var. Bc|a de Komisyonda bu id
diayı yapanlardan birisiyim : Bir kanunu gö
rüşürken, o kanunun mahiyetini aşan çengel 
atmalarla başka bir kanun âdeta hırpalanma-
malı. Doğru. Meselâ burada yapılmış, 768 sa
yılı Kanuna çengel atılmış. Niye? Gerekli
dir... Biz burada Su Ürünleri Kanununu görü
şürken iş Kanununa çengel atmayı bile ihmal 
etmedik. Bunu Yüce Mecliste yaptık. Niye? 
«Gereklidir, gecikebilir,» dedik. 

Arkadaşlarım, oysa ki bu çengel atma de
ğildir. Bir ölçüde, sayın grup sözcümüz be
litti; bu zaruridir. Neden? Anayasalım 131 nci 
maddesinin 5 nci fıkrasında bir değişiklik yap
mışız, 5 nci fıkrada yaptığım değişiklik ilmen 
ve fennen ve tamamen orman vasfını kaybetmiş 
arazilerin tarım arazisi olduğupı açık açık 

Arkadaşlarım, bunu; orman suçlarının kıs
men affı dolayısıyle, bu tasarının tartışması sı
rasında da söylemiştim. Bölgeler") ı çoğunda 
var. Ancak seçim bölgem olan Güneyde Kızıl
cam ormanı (Buna Sarı çam da denir, Eğri 
çam da denir) söküp yerine bazı yerde naren
ciye, bazı yerde ise şeftali ve elmalık yapmış 
olan ve orayı hakikaten değerlendirmiş olan 
köylüyü biz biliriz. Buraların orman vasfını 
kaybetmiş olduğu açık bulunmasına rağmen, 
odunu ve kömürü işe yaramaz bir Kızılcam 
ormanının yerine narenciye getirmiş, elma ge
tirmiş, şeftali getirmiş olan bu köylünün or
man ile mücadelesi bitmez. Senelerce ceza mah
kemeler ifıden kurtulamaz. Mahkûm olur, çıkar, 
bu sefer kadastro geldiğinde «Burası orman
dır» der; hukuk davaları da bitmez. Ama bu 
çilekeş köylünün kahır çekerken memlekete 
neler kazandırdığını kimse düşünmez. Bir öl
çüde, hükümetler sanki memlekette döviz ge
tiren bu büyük kitlenin karşısında savaş halin
dedir. 

Arkadaşlarım, biz ,ne diyoruz? Buradaki 
tasarıda 766 sayılı Kanunu bile bahis mevzuu 
ettiğimize göre, bu maddeye, Anayasanın son 
değiştirilen 131 nci maddesinin 5 nci fıkrasına 
uygun değişikliği zaten getirmeye mecbur 
olan hükümetlerin görüşüne de uygun olarak, 
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belirtiyor. Bu bir Anayasa emridir. Bu böyle 
beyan edildiğine göre, artık orman vasfını 
kaybetmiş, kültür arazisi niteliğini kazanmış 
olan arazinin bu kanun bakımımdan tarım 
arazisi tanımı içerisine girmesi bir lüks değildir. 
fantazi değildir; Anayasanın 131 nci madde
sinin 5 nci fıkrasına uygun ve o amir hük
me paralel bir davranış olur. Bu hem bu ka-
punun tanım bakımından noksan çıkmasını 
önler, hem orman suçlarından dolayı ortaya 
çıkan ceza davalarının bir ölçüde ağırlığını 
bertaraf eder; ormancı ile köylü savaşını bir 
ölçüde bertaraf eder ve şüphesiz birçok ya
raya da merhem sürer. 

Bu önergeye iltifat ettiğiniz takdirde bu
nu kolayca geçirmiş olacağımız kanısındayım. 
Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci fıkrasını 
gözden uzak tutmaz isek bunun gerekliliğine 
bir kere daha inanmış oluruz. 

Önergemize iltifat buyurulması ricasiyle 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu, buyu
runuz »fendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; biz sayın arkadaş
larımızın vermiş olduğu bu önergenin bir hay
li tartışmasını Komisyonda da yaptık. 

Belki tanıyanınız vardır, bendeniz yironi se
ne orman bölge şefliğinden, orman işletme mü
dürlüğünden, Ankaradaki şube müdür muavin
liğine kadar bilfiil ormancılık yapmış bir arka
daşınızım. Ben, sayın arkadaşlarımın vermiş ol
duğu bu önergenin kabulünde en ufak bir ya
rar görmüyorum. 

Arkadaşlarımız diyor ki, Anayasanın 131 nci 
maddesinin 5 nci fıkrasına göre orman niteli
ğini Anayasanın neşri tarihinden evvel kaybet
miş olan yerler bü kanunun kapsamı içerisine 
girsin. 

Bir defa, arkadaşlarım da izah ettiler, gün
demimizin 24 ncü sırasında yer alan bir tasarı 
ile zaten getirilmiş: Anayasanın 131 nci mad
desinin 5 nci fıkrasıyle sağlanmak istenen fay
dalar burada zikredilmiş ve kanun tasarısı ola
rak gündemimize gelmiştir. Meclisimiz isterse 
(bu kanundan sonra öncelikle pekâlâ bu tasarı
yı da çıkarabilir ve çıkarılması da gerekir. Bu
nun öncelikle çıkarılmasında büyük yararlar 
olduğu kanısındayız. Zira 6831 sayılı Orman 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı Meclislimizden geç
tiği takdirde, Orman idaresiyle orman köylü
sü arasındaki nizalarm pek çoğu halledilmiş 
olacaktır. Büyük bir problemdir, önemlidir; or
man mıntıkalarına giden her milletvekilinin 
karşısına çıkacak dertlerimizin en önemlilerin-
dendir. Bu kanunu kabul etmek suretiyle köylü 
orman ilişkilerinin pekçoğunu halletmiş olaca
ğız. 

Şahsen bu hükmün buraya konulmasının 
hiçbir gereğini, hiçbir faydasını görmüyorum. 
Farzedin İki toprak reformunu bölgeler itiba
riyle uyguluyoruz. Doğu bölgesinden başladık, 
Batı bölgelerinde tahdit komisyonlarının or
mandan hariç tuttuğu bu nitelikteki arazileri 
toprak reformu kapsamı içine almakla veyahut 
da toprak reformu müsteşarlığı emrine vermiş 
olmakla hiç bir davayı halledenleyiz. Zira şunu 
hepiniz bilirsiniz ki, ormandan bu şekilde açıl
mış olan, orman niteliğini yitirmiş olan yerler 
halen orman köylüsünün işgali altındadır. Şa
yet biz «Buraları orman dışına çıkardığımız za
man bu araziler toprak reformu müsteşarlığı 
emrindedir; sizin hiç hakkınız yoktur, çıkın» 
der isek, orman davasını halledelim derken, ni-
zaları halledelim derken yeni nizalara yol aça
biliriz. Bu bakımdan bu maddenin buraya gir
mesinde en ufak bir yarar yoktur. Komisyonda 
da bunu uzun boylu izah ettim. 

Arkadaşlarım sonra şunu arz etmek isterim: 
Zannedildiği gibi ormanlarımızdan, orman nite
liğini yitirmiş olan sahaları çıkardığımız tak
dirde çok geniş rezerv elde ederiz. Böyle bir 
şey yok. Ormanlarımızdan tefrik edeceğimiz, 
orman niteliğini yitirmiş olan yerlerin adedi 
çok olmakla beraber parça parçadır. Pek çoğu 
köylünün atasından kalma yerlerdir. Bugüne 
kadar orman rejimi içinde mütalaa edilmiştir. 
Orman davalarında müruru zaman işlemediği 
için yüz sene evvel dahi ormandan açılmış olsa 
orman rejimi altındadır. İşte bu gibi yerleri çı
kardığımız takdirde yine belki hazine şagille-
rine bu arazileri intikal ettirecektir. Onun ken
di usulleri vardır. Ormanlarda, arkadaşlarımın 
söylediği gibi çok geniş rezerv sahası bulmak 
mümkün değildir. Çıkacak arazi vardır, fakat 
parça parça ve ormanların içerisindedir ve beş 
dönümdür, on dönümdür, yirmi dönümdür. 
Tahdit komisyonları buralarda faaliyet göste-
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rirken, Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasına uygun yerler veyahut da Meclisimiz
den geçecek olan kanunun maddelerine uygun 
sahalar bulduğu takdirde burasını orman hu
dutları dışarısında bırakacaktır. 

Bunu Toprak Reformu Öntedbirler kanun 
tasarısı ile birleştirmenin, her ikisini bir arada 
yürütmenin imkânı yoktur. Bunu da burada arz 
ederim. 

Arkadaşlarım, orman suçlarının azalacağı 
meselesine gelince; ancak ve ancak biz bunu, 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerin
de değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı Mec
lisimizden geçirdiğimiz takdirde halledebiliriz. 
Toprak Reformu öntedbirler kanunu tasarısına 
koyduğumuz takdirde nizayı halledenleyiz. Bu 
bakımdan, ben böyle bir hatayı üzülerek karşı
larım. Bu şekildeki bir önergenin, arkadaşları
mın bütün ısrarına rağmen Meclisimizce kabu
lünü uygun görmem. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

ISaym Şener arkadaşım ile Sayın özgüner 
arkadaşımın genel olarak getirmiş oldukları 
şikâyetlere esasında hak vermemek mümkün 
değildir. Süratle ele alınması lâzımgelen bir 
konu ile karşı karşıyayız. 1961 Anayasası, or
manların korunması, ormanların geliştirilmesi 
ile ilgili bir hükmü 131 nci maddede getirmiş
t i Bu maddeye istinaden, 1965 - 1969 dönemi 
içerisinde, orman vasfını kaybetmiş yerlerin ta
rım arazisine dönüştürülmesini teminen getiril
miş olan tasarı ve teklifler meclislerimizden 
geçmiş, ancak, Anayasa Mahkemesince Anaya
saya aykırı olduğu düşüncesiyle iptal edilmişti. 

Bu, bir ihtiyacı karşılıyordu ve Anayasa
nın, ormanlara olduğu kadar orman içerisinde 
yaşayan insanlara önem vermesi lâzımgeldiği 
hususlarını teyidediyordu. Tabiî, Yüksek Mah
keme, tadilden evvelki 131 nci maddeye aykırı 
gördüğünden, bu kanunu iptal etmiştir ve hal
kın hizmetine girememiştir. Bunun üzerine, 
1969 genel seçimlerini takiben, siyasî partiler 
Adalet Partisinin bir çağırışı üzerine toplandı
lar. Anayasada seçimlerle ilgili bir değişiklik 
yapılmasının yanında, 131 nci maddede de bir 
değişiklik yapılması konusu görüşüldü ve siyasî 

partilerin organlarınca görevlendirilen yetkili 
şahısların iştirakiyle Anayasanın 131 nci mad
desi değiştirildi. 17 . 4 .1970 tarihinde değiş
tirilen 131 nci maddeye göre, Anayasanın yü
rürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen 'ba
kımından orman niteliğini tam olarak kaybet
miş olan tarla, toağ, meyvelik, zeytinlik gibi 
çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar bulunan topraklarla, şe
hir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bu
lunduğu yerler dışında, orman sınırlarında hiç 
bir daraltma yapılamaz, yanan ormanların ye
rinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde baş
ka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Or
manların tahrip edilmesine yol açan hiçbir si
yasî propaganda yapılamaz hükmü getirildi. 

Şimdi bu hüküm mevcudolduğu sürece, Ana
yasanın iptal gerekçesi de orta yerden kalk
mıştır. Şu halde yapılacak iş, 14 . 7 . 1970 
tarihinden sonra, gerek Millet Meclisinin çeşit
li komisyonlarında, gerekse Genel Kurullarında 
haklı olan bu ihtiyaç dile getirildiği halde, hü
kümetlerin bunu biran evel ele alması ve orman 
içerisinde bulunan, bilim ve fen esaslarına göre 
orman vasfını kaybetmiş olan arazileri tespit 
edip, tarım sektörünün emrine vermesi lâzum-
gelirdi. 

Maalesef bu ameliye bugüne kadar yapılma
mıştır. Filhakika, Millet Meclisinin 123 ncü Bir
leşimine ait 10 . 7 . 1972 yani, bugünkü gün
demde 24 ncü sırada «6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv 
ve iki arkadaşının 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa ve Adalet, Orman ve Plan ko
misyonlarından üçer üye seçilerek kurulan 73 
Numaralı Geçici Komisyon raporu» vardır. 

iş, hem toprak ve tarım reformu bakımın
dan önemlidir, hem de Anayasamıza sadece or
mana değil, orman içerisinde yaşayan insanla
ra da orman kadar önem verilmesine ilişkin hü
kümlere uygun olarak biran evvel ele alınmalı 
idi. Yani, Meclis gündeminin tayin ve tanzimin
de yetkililerin buna dikkat etmesi hususuna ay
nen iştirak ediyorum. 

İkinci bir yönü Sayın özgüner söylediler. 
Burada siyasî partilerin seçim beyannamelerine 
girmiş bir konu vardı. Siyasî partiler, aşağı -
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yukarı ittifak ediyorlardı, bir orman affı mese
lesi. Bu af geldi. Meclislerimizde görüşüldü ve 
bu af görüşülmesi sırasında da açmalarla ilgili 
yapılan teklifler sebebiyle Hükümet, «Anayasa
nın 131 nci maddesinde hüküm vardır. Esasen 
orman vasfını kaybetmiş olan bu yerler orman 
kapsamından dışarı çıkarılacaktır. Bu itibarla, 
o kanun çıktıktan sonra, otomatikman bir af 
gerçekleşecektir» dedi. Ona rağmen Yüce Mec
lis, yine burada gösterilen gerekçeye istinaden, 
açmaları da bir ölçü içerisinde kapsam içerisi
ne aldı. 

Sayın Reisicumhurumuz bu Kanunu bir de
fa daha görüşmek üzere Meclisimize sunmuş bu
lunmaktadır. Sayın özgüner'in beyanına ay
nen iştirak ediyorum. Kanunlar veto edilirken 
dikkat edilmek lâzımdır. ıSayın Reisicumhurun 
her şeyi bilmesi mümkün değildir fakat, Sayın 
Reisicumhura veyaihut Hükümete bilgi veren 
teknisyenlerin, gerçeklerin dışına taşmaması 
lâzımdır. 

Bilim ve fen esasına istinadeden bir konu
da, yetkisi olmayanların söz söylememesi icabe-
der. Siyasî tercih sahiplerine bu bütün gerçek
leriyle bilim ve fen esaslarına göre anlatılır, 
tercihi siyasiler yapar. Verilen malumatın, yani 
iade gerekçesinde istinadedilen malûmatın maa
lesef, kendi konumda bir teknisyen olarak ve 
diğer konularda başka teknisyenlerin bilgileri
ne istinaden söylüyorum, hatalı olduğunu gör
mekteyiz. ileride Meclisimiz bunu tekrar görü
şecektir. 

Şimdi, Sayın Şener haklı olarak bunu Ko
misyonda da ileri sürdü. Getiriş sebeplerine 
biz de iştirak ediyoruz. Yalnız, faydası olan bir 
konuyu ele almak lâzım. Eğer Sayın Şener'in 
getirmiş olduğu teklifle, madde metni, bu ikin
ci maddenin arkasına yazılmakla, elde görüşme 
konusu yapılan bu mesele halledilecekse, ken
disiyle hemfikiriz. Anayasanın maddesi açık, 
Anayasa istikamet veriyor, «Bunu yapın» di
yor, görev veriyor. Ama Anayasada bu madde 
durmasına rağmen, bunu müşahhas olarak Ana
yasanın öngördüğü tarzda Hükümet, Tarım Ba
kanlığı tadat ve tespit etmedikçe, hangi yerin 
orman olduğunu, hangi yerin tarım arazasine 
tefrik edildiğini müşahhas olarak ortaya koy
madıkça bu Anayasa lafta kalır. Arkadaşım, 
bu esaslı gerekçeyi dile getiriyor, iştirak ha
lindeyim. Yalnız, Anayasada mevcut olan bu 

hükmü, bu ikinci maddenin arkasına koyarsak 
ne sonuç getirecek? Yine müşahhas olmaktan 
çıkacak, mücerret bir beyandan, Anayasa hük
münün bir tekrarından ibaret bir vesika haline 
gelecektir. 

Şu halde, uygulama kaabiliyeti olmayan bir 
metnin, bu maddeye ithal edilmesine sadece bu 
sebeple muhalifiz. Diğer taraftan, şayet Yüce 
Meclis takdirlerini kullanır da, fazla mal göz 
çıkarmaz cinsinden Anayasanın bu maddesi 
hükmünü, ikinci maddeye ilâve ederse, bir ko
nuya daha işaret etmek lâzım. Bizim Anayasa
mız, tarımda çalışan insanlarla, ormanda çalı
şan, ormanda yaşayan insanlar arasında farklı 
hükümler getirmiştir. 36, 37 zannediyorum 
52 nci maddelerinde, tüm tarımda yaşayan va
tandaşlarımıza Devletin el uzatması konusunu 
nazarı itibara almış ve bunun içerisinde orman 
köylüsünü de mütalâa etmiştir, bir tarım dalı 
olarak. Ama bu hükümlere zemimeten, Anaya
sanın 131 nci maddesinde, orman içerisinde 
yaşayan köylünün ovada yaşayan köylüden da
ha mustaribolduğunu, daha fada yardıma, da
ha fazla şefkate muhtacolduğunu görerek, or
mandan elde edilecek bu tür arazilerden orman 
köylülerinin zamimeten faydalanması için hü
kümler de getirmiştir. 

Şayet kabul edilirse ki, şekil bakımından 
uygun görmediğimi arzettim, o zaman, orman 
köylüsünün de hakkını yemiş oluruz arkadaş
lar. Çünkü bu, tüm tarıma taallûk eden bir 
genel maddedir. Ormandan elue edilecek bir 
araziyi ovada yaşayan kişilere vermek gibi bir 
durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Bu husu
su da Yüce Meclisin takdirine sunuyorum. 

Diğer taraftan, böyle bir metnin buraya 
yazılıp yazılmaması da kanunun mevzuu itiba
riyle hiç önemli değildir, önemli değildir, çün
kü, Anayasa 131 nci maddesinde, ormanların 
özel mülkiyete konu olmayacağını göstermiş
tir. Bunların tümü devlet ormanıdır, tster 1961 
tarihinde burası ilim ve fen halamından orman 
arazisi olmaktan çıksın, üzerinde bir tek ağaç 
dahi bulunmasın, bunların özel olarak tapuya 
bağlanması mümkün değildir. Bir kimse, üze
rinde eba an ced zilyetlikle bu topraklan işle
se, iktisabî zaman aşımı yoluyla, Tapulama Ka
nununun 33, Medenî Kanunun G39 ncu maddesi 
yoluyla bunu iktisabetmesi mümkün değildir. 
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Halbuki ıbizim burada getirdiğimiz tedbir
ler .hukukî, tapuda kayıtlı, özel mülkiyete taal
lûk eden şahısların elindeki gayri menkullere 
taallûk ediyor. Tapuda yeri olmayan ve özel 
mülk konusu bulunmayan ve Devletin hüküm 
ve tasarrufunda olan bu yerler için bir tedbire 
ihtiyaç yoktur. Yoktur, çünkü bunlar tarım 
arazisine çevrilmiş olması anından itibaren de 
yine Devlet namına kaydedilecektir, özel şahıs 
adına kaydedilmesi mümkün değildir. Velevki 
üzerinde yirmi seneden fazla, zilyetlik hüküm
leri işlemiş olsun. Bir tekinin bir santimetre 
karesinin özel şahıslar adına tescili, bu Anayasa 
hükmüne göre ve bu Anayasa hükmüne istina
den çıkarılmak istenen kanuna göre mümkün 
değildir. Yani tedbirin mevzuunun dışındadır. 
Âmme emlaki bu kanunda ne muamele görüyor
sa, bu tedbirlerin dışında nasıl mütalaa edili
yorsa, ormanı da böyle mütalaa etmek lâzım
dır. Bu balamdan faydalı görmüyorum. 

Diğer taraftan, arkadaşlarıma, düşünceleri
ne yatkın olur gerekçesiyle 81 numaralı Geçici 
Komisyonda görüşülmekte olan tasarının 2 nci 
maddesinden bahsedeceğim. Bu tasarının üçün
cü bölümünde, 19 ncu maddesi, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek arazi 
başlığını taşımaktadır. Ve Anayasanın 131 nci 
maddesinin beşinci bendinde yazılı prensip hük
müne istinaden çıkartılacak kanundan sonra 
tespit edilecek tarım arazilerinin de bu müste
şarlığın emrine geçeceği tadadedilmiştir. 

Diğer taraftan Sayın Şener'in hassasiyetine 
saygı ile eğiliyorum ye esasında aynı fikirde
yim. (Keşif konusunda, ormanların 'sınırlarının 
tespiti başlığını taşıyan 216 nci maddede, or
man arazisinin ve orman içerisinde bulunan ta
rıma elverişli arazinin tespitine dair hükümler 
vardır. Bu gerekçelerle iştirak etmediğimi söy
lüyorum, fakat yine komisyonda bize verilen 
talimata istinaden açıkça ifade ediyorum, komis
yonun bütün siyasî partilere müntesip sayın 
üyeleri, Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasma istinaden çıkartılması lâzımgelen bu 
kanunun biran evvel çıkartılması lâzımgeldi-
ği konusunda ittifak halindedir. Hükümetten, 
ilgililerden Meclis gündemine kadar gelmiş olan 
bu tasarının ve "birleşik teklifin biran önce ka
nunlaşmasını temin için gerekli teşebbüslerde 
bulanmasını saygı ile rica ediyorum. 

Bu izah ettiğim gerekçelere müsteniden Sa
yın Şener'in vermiş olduğu teklife iştirak ede
meyeceğimizi arz ederim. 

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

BAŞKAN — Sayın Şener, grup adına mı 
söz istiyorsunuz? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet (Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Şener, buyurunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, söz istemiştim. 

BAŞKAN ^- 'Sayın Buldanlı, grup adına is
tedikleri için öncelik arz etti. İSiz, sıradasınız. 

Sayın Şener, buyurun. 
C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; sayın komisyon başkanı arkadaşımız, bu 
benim önergemin üzerine bina etmek suretiyle 
gerekçeli bir politika da yaptılar. Hakkıdır, an
cak ıhem önergeye iştirak ediyor, iştirak ettiği
ni fikren beyan ediyor. Çünkü, vatandaş akşa
ma bunu radyodan duyduğu zaman, bak arka
daş da bu işi benimsiyor, ama usulü veçhile. 
Bu konuda kendisiyle tatlı, çetin bazan da şid
detli temasımız oldu ve 2 - 3 ay beraber çalış
tık, zevkle çalıştım kendisiyle. Üsulî müzakere
lerde maihirdir, ama şurasını bilmelidir ki, tek
nik, niçjbir muharete mağlûp olmaz. Teknik, 
2 kere 2 dört eder. 

Bu 6831 sayılı Orman 'Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hususu Anayasa emri. Bu 
Anayasa emrinin, oradan alınacak ormandan 
alınacak olan arazilerin veya yerlerin, toprak
ların şahıslara hemen orada dağıtılacağını söy
lemiyorum, fböyle bir şey yok. Ben hukukçu ol
mamakla beraber, bu kadarcık hukukî şeyleri 
biliyorum. Eibetteki o, Hazine adına Devlet 
adına kaydedilecektir. Doğru, ama tedbir alı
yorsunuz, öntedbirler tasarısı çıkarıyorsunuz. 
Ben diyorum ki, Hükümetlere bir emir verelim, 
bir direktif verelim, bu kanunla bu husus yeri
ne gelsin, yerine gelmelidir. 

Yoksa, benden daha evvel konuşan benim 
bir komşu meslekdaşımın da ifade ettiği gibi, 
zannediyorum ki, Türkiye'de ziraatçi ile orman
cıdan başka bu işi halledecek olan yoktur. Ar
tık bundan 'sonra Türkiye'nin problemleri tek 
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şahısların veya zümrelerin emrinde değildir. O 
müessesede iktisatçı, hukukçu, mühendis, or
mancı, ziraatçi; her çeşit insanın yer alması ge
rektiğini bilmelidir arkadaşımız. Yani biz "bunu 
ormanın kapsamından, orman teşkilâtının kap
samından çıkardığımız zaman, ziraatçinin kap
samından çıkarttığımız zaman, işte size bir hu
kukçu geldi toprak reformunu yapıyordu, nerde 
benim ziraatçilerim? Yapıyor işte, kendisine gö
re, Devlete göre, Hükümete göre yapıyor. Yani 
şu muhakkak ki, iyiv bilmeli ve iyi bilelim ki, 
artık bugünkü Türkiye'nin sosyal ve ekonomik 
problemleri bir şahsın, bir zümrenin, bir sınıfın 
emrinde değildir, herkesin katkısı vardır bun
da. Hukukî tarafı vardır, ekonomik tarafı var
dır, teknik taraifı vardır. Teknik olan tarafı
nı bilebildiğimiz kadarıyle söyleriz, hukukî ta
rafını hukukçulardan Öğreneceğiz, ekonomik ta
rafını da ekonomist olan arkadaşlardan öğren
meye mecburuz. Bunu, evvelâ bilmeliyiz. 

Sayın Başkan, komisyon başkanı arkadaşım 
burada koymayalım, iştirak etmeyelim diyerek 
büyük bir nezaket ve titizlikle ifade etti, ona 
da teşekkür ederim. Ama diyorum; tedbir al
mak için, bir öntedbir almak için gideceksiniz, 
bir vilâyete, 'orada orman niteliğini kaybetmiş 
olan yerlere karışmayacaksınız. Orada bir re
zerv ve bir potansiyel yatıyor. Sadece toprak 
sahiplerinin arazilerinden başlayacaksınız, öte
kilerin daha kanunu çıkmadı. Bir köyde, bir il
çede, bir vilâyette bir kısmı ile meşgul olacak
sın, bir kısmı ile olamayacaksınız. Olmaz, çık
mamış ki kanun. Ben de diyorum ki, tedbirli 
olarak gitsin, orada yanına ormancısını da al
sın, ziraatçisini de alsın, bütün Devletin erkâ
nı orada bu tedbiri almaya gayret etsin. Ben, 
o maksatla söylüyorum, önergemizin maksadı 
budur. 

Yoksa Medenî Kanunun veya hukukun özel 
maddelerine igöre bu mutlaka özel kişilere veri
lecek diye böyle bir iddiamız yok ve olmaz. El
bette bunu biliyoruz. Yalnız, biz, Devlete inti
kal edecek olan bu rezerv toprağın mevcudol-
duğunu; bir köyde, bir kazada, bir vilâyette, 
bu tedbirleri alırken, bunun da tedbirlerini al
malısınız diyoruz. Biz, önergemizi bunun için 
verdik, iltifat edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bııldanlı, buyurun efen

dim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte 
olan kanunun 2 nci maddesi münhasıran ziraat 
arazisini tavsif ve tarif etmektedir. Yani kanu
nun tatbikatına geçildiği vakit, kanunun tatbi
katı sırasında elde bulundurulacak toprağın 
hangi kanallardan elde edileceğini gösteren sa
rih hükümler getirmektedir. 

Arkadaşlarımızın iddiasına göre, yani değiş
tirge önergesi sahibi arkadaşlarımız derler ki, 
ilmen ve fennen orman olma vasfını kaybetmiş 
arazilerin dahi bu maddenin sonuna ilâve edi
lerek, bu rezervasyon içerisine alınması ve bu 
suretle ileride daha geniş bir toprak rezervine 
kavuşması talebinde bulunmaktadırlar. Filha
kika bu fikrin anamaksadı doğrudur. Bilhassa 
orman bölgelerini ihtiva eden vüâyetlerimizde 
bu, herkes tarafından tescil edilmiştir. Yalnız 
arkadaşımızın dediği kadar da değildir .Meselâ 
orman vasfını kaybettiği halde, vatandaşlar ta
rafından içerisine girilerneyen arazi bulunduğu 
gibi pürsür, tamamen orman olduğu halde 1939 
tarihinde tatbikata geçilen, tahdit komisyonu 
tarafından tahdit sınırları içine alınmış birçok 
eşhasa ait orman vardır. Bu ormanlar maalesef, 
tahdit komisyonlarının masa başında yaptıkla
rı tahdit dolayısıyle tarım arazisi gözükmekte
dir. Aksi de varittir. Orman olmadığı halde için
de 1 - 2 çam ağacının bulunması sebebiyle 80 
yıldır istimal edilen, tapu ile tescil edilmiş arazi 
orman hududu içine alınmış ve bu suretle mu
ayyen ve muazzam bir tarım arazisi maalesef 
ekip - biçilmeye salih durumdan çıkarılmıştır. 
Yani yalnız orman vasfını kaybetmiş delicelik-
ler veyahut makiler, çalılıklar dolayısıyle ko
layca tarım haline getirilebilecek araziler bu
lunduğu balde ormandır diye girilemiyor, çok 
doğrudur. Ama bir de bu yanlış tahdit dolayı
sıyla köylümüzün kullanabileceği, hattâ içinde 
naranciye yetiştirdiği, zeytini aşılayıp yetiştir
diği araziler vardır. Bir de şahidi olduğum bir 
köyümüzde içinde deve, hatta fillerin kaybola-
bilecsği ormanlar vardır, tahdit komisyonları 
bunlara «orman değil» demiştir, «ziraat arazi
si» demiştir ve tahdidin dışında bırakmıştır. 

Şimdi öyle bir tenakuz içerisinde bulunu
yoruz ki, bu tenakuzu ortadan kaldıracak yep
yeni hükümler getirmek mecburiyetindeyiz. 
Arkadaşımızın teklifini can ve gönülden des-
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tekliyorum. Yalnız yeri burası değildir. Bir 
arkadaşımızın 'teklif ettiği 6831 sayılı 
Orman Kanununun bazı maddelerini tadil eden 
ve bizzat hükümetin getirdiği 6831 sayılı Kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında tasarı 
bu dediğim hususları kapsamaktadır. Yani hem 
tahdid dolayısıyle orman vasfını kaybetmiş ta
rım arazisini takviye edecek ve hem de halka 
açık bulundurulacak delicelikleri, diğer tarım 
arazisine elverişli ormanlık bölgelerini elde 
edecek şekilde bir tasarı gelmiştir. Bunu, bu 
teklifi o kanun tasarısında görüşebiliriz, Eğer 
gecikmeden korkuluyorsa, Hükümetin ve ko
misyonların her zaman gündemleri öne aldırma
sı mümkündür. Tarım Bakanının veya Orman 
Komisyonu Başkanının vereceği önerge ile bu 
6831 sayılı Kanunla ilgili teklif ve tasarı öne 
alınabilir ve konuşulabilir. Hatta konuşulması 
bence bu kanundan da öne alınmalıdır. Zira her 
zaman edebiyatı yapılan, fakirlik edebiyatı ya
pılan, sömürülen Türk köylüsünün, orman böl
gelerindeki Türk köylüsünün derdine bu tasarı 
ile, yani 6831 sayılı Kanunun bazı maddelerini 
tadil eden tasarının görüşülmesiyle çare bu
lunmuş olacaktır. 

Bu bakımdan ben şahsen, gayesine iştirak 
etmekle beraber konuşulmasının burası olma
dığını, bu maddede yeri olmadığını bildirir, 
saygılarımı sunarım. 

o değişiklik yapılacak diye beklemek mümkün 
değildir. 

Bir Tedbirler kanunu getiriyoruz ve bundan. 
sonra da esas Toprak Reformu Kanununu ge
tireceğiz, buna dayalı. Biz bu kanun bakımın
dan tarım arazisinin tanımını yaparken, orman 
niteliğini kaybetmiş tarım arazisini bunun dı
şında bırakırsak, o halde bu toprak reformunda 
dağıtıma tabi tutulacak arazi dışında demektir. 
Arkadaşlarım bir ilde ve ilçede toprak reformu 
uygulanmasına başlanıldığı zaman, o orman 
vasfını kaybetmiş arazi üzerinde küçük veya 
büyük elma bahçesi, bağ, fındıklık, narenciye 
veya şeftalilik gibi bahçelerin orman vasfını 
kaybetmiş olması ve kültür arazisi bulunması
na rağmen, dağıtıma tabi tutulması, toprak re
formu uygulamasına tabi tutulması mümkün 
olamaz, bu tanımın içine koymazsak. E, bu böy
ledir, ama 6831 sayılı Kanuna bir ilâve yapıla
caktır, gündemin 24 ncü sırasında Hükümetin 
yeni bir tasarısı var. Anayasanın 131 nci mad
desinin 5 nci fıkrasındaki amir hükme uygun ta
sarı zaten geliyor. G-eliyor, ama ne zaman çıka
cağını içinizde bir kişi söyleyebilir mi? Ya 5 ay 
sonra çıkarsa, ya 1 sene sonra çıkarsa, ya seçimi 
atlatırsa kadük olursa. Arkadaşlarım, bunun, 
çıkmakta olan kanunla ilgisi olduğu için bu te
laş içindeyiz. Bu kanunun tatbikatında bu bü
yük arazi parçası dikkate alınmaz ise birçok 
bölgelerde, benim bölgemden bildiğim için söy
lüyorum, toprak reformunun tatbikatı lafta ka
lır. Bizim bölgemizde Cenupta hatta şöyle diye
yim, İskenderun'dan ta belki İzmir'e kadar sa
hilden itibaren yirmi kilometrelik bir şerit or
man vasfını kaybetmiştir. Ve öylesine bir or-
manki orman dediğimiz, demin bahsettim, kızıl
cam ormanı. Eğriçam deriz, sarıçam deriz hiç 
bir surette odunu ve kömürü işe yaramaz. E, 
bunun üzerine narenciye bahçesi yapmış, bunu 
değerlendirmiş. Memlekete bir servettir, döviz 
getirir. Bu kişilerin ormanla, kadastro ile kav
gası bitmez. Bir ekmek kavgasıdır, ama aslında 
bir döviz getiren davaya kulaklarımızı kapatı
rız ve onlar mahkûm olur çıkar, ama yine kav
ga bitmez. Şimdi, böylece elimize bir fırsat geç
miş de çen'gel mi atıyoruz? Yok. Aslında bu ka
nun, demin bahsettim 766 sayılı Kanuna hiç ge
rekli olmadığı halde çengel atıyor, onu madde
si geldiği zaman bildireceğim. Oysa ki bu çen
gel atma değildir. Anayasanın değişik 131 nci 

BAŞKAN — Açık oya katılmayan sayın üye [ 
varsa, lütfen oyunu kullansın. 

!Söz sırası Sayın özgüner'de, buyurun efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; evvelâ bir hususu tek
rar etmede fayda vardır ve bu hususu iyi tespit 
etmek lâzımdır. Anayasanın 131 nci maddesinin 
5 nci fıkrasında Yüce Meclis bir değişiklik yap
tı, Meclislerden geçti kesinleşti. 131 nci mad
denin 5 nci fıkrası bir amir hüküm mü? Amir 
hüküm, bunun aksini söyleyen yok. Bu amir 
hükme, emredici hükme rağmen biz burada bir, 
«Ibu kanun bakımından tarım arazisi» deyimi
ni kullanıyoruz. Arkadaşlarım, ilmen, fennen 
ve tamamen orman niteliğini kaybetmiş arazi, 
tarım arazisi değil mi, Anayasanın 131 nci mad
desinin 5 nci fıkrasına göre. Ancak ne var ki, 
buna uygun 6831 sayılı Kanunda bir değişiklik 
yapmak lâzımdır. O yapıladursun, ama şimdi | 
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maddesinin 5 nci fıkrasının amir hükmü gere
ğince yapılması zorunlu bir harekettir bir çen
gel atma değildir. Burada bu yapılmadığı tak
dirde muhakkak ki, bir çok bölgede ve benim 
bölgem Cenupta toprak reformunun tatbikatı 
mümkün olamayacaktır. 

Arkadaşlarım; peki, orman niteliğini kay
betmiş arazi üzerinde bahçe yapmış kişi, bu ara
zi, tanım bakımından toprak reformu uygula
masına gfttürülürse, «Devletin eline geçecektir 
zaten» diyor arkadaşımız Sayın Komisyon Baş
kanı, Devletin eline ge^se dahi biz tedbir yapı
yoruz. Tedbir, Devletin eline geqen. o araziyi de 
muhtaç köylüye vermeyi gerektireceğine göre 
onu öylece tedvin ederiz. Zaten memlekette söy
lendiği zaman kıyamet koparılan bir söz var; 
«Toprak işleyenin» Toprağı işlemiş, eğer naren
ciye bahçesi yapmışsa meselâ benim bölgemde, 
fındıklık yapmışsa meselâ Karadeniz'de veya 
başka yerde bağ yapmışsa, işlemiş yani toprağı 
değerlendirmiş, orman vasfını kaybetmiş arazi
yi kültür arazisine dönüştürmüş kişiye, toprağa 
muhtaç ise ona vermektir ve bu bir ölçüde or
man ile, kadastro ile kavgayı da önlemektir. 
«Toprak işleyenin» dediğimiz, kıyametin kop
tuğu deyim budur arkadaşlarım, slogan budur. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O 
slogan, dediğiniz gibi değil. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Senin 
anladığın şekilde değil; işte ona biraz kulak 
verseniz.. 

MEHMET NMBÎL OKTAY (Siirt) — O sö
zün sahibi sen değilsin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kıymet
li arkadaşlarım; toprağa muhtaç olana toprak 
vermek bahis mevzuu ise muhtacolduğu içindir 
ki, bir ölçüde cezalarla tehdit etmiş olmamıza 
rağmen cezayı da göze alarak... Şüphesiz cezayı 
göze alarak bir harekete gidilmiş olmayı bir hu
kukçu olarak tasvip etmem; ama vakıa, bu, va
kıa bu. Şimdi, Türkiye'de büyük bir arazi par
çası, bütün cezayı, kahrı, hukuk davaları da da
hil olmak üzere tazminatları göze alarak yapıl
mış. Orman vasfını kaybetmiş arazi üzerine 
narenciye ormanı, fındıklık ve elma bahçesi gi
bi değerli bahçeler yapmış olanların buradan 
ayrılmam diye çırpınışını, bir ekmek kavgasın-^ 
da savaşını görüyoruz. Bunlar işte muhtaç olan 
insanlara günün birinci toprak reformuyla top-
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rağm bir parçasını vermek gerekiyor işe onu 
işlediği araziden ayırmamak lâzım esasen; ama 
vereceğimiz sınır onun elindeki araziden daha 
küçük ise bir kısmını almak şüphesiz gereklidir. 
Devlete envanteri, rezerv miktarını çoğaltmak 
bakımından da Sayın Şener'in söylediği gibi 
bu gereklidir arkadaşlarım. Hepimizin ittifak 
ettiği gibi lüzumludur; ama bunu şimdi bıraka
lım da sonra münakaşasını yaparız diye bir 
başka bahara bırakmayalım arkadaşlanm. O ba
harın ne zaman geleceği belli olmaz gerekli ise 
geliniz burada bunu halledelim. 

Bunu böylece belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Ala

ca? 
ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Kars) — Evet, 

kısaca arz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Hükü

met söz istemişti. 
BAŞKAN — Hükümet söz mü istemişti 

efendim? 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — 

Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Alaca, biraz 

evvel Hükümet söz istediğini beyan ettiler. 
Sayın Devlet Bakanı, şimdi konuşmak isti

yorsanız buyurun efendim. 
İ0MA1L HAKKI ALACA (Kars) — Kısa 

olacak konuşmam Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, Hükümet daha 
evvel söz istediklerini beyan ettiler de onun 
için efendim. Arzu ederlerse sizden sonra da 
söz haklarını kullanabilirler, o husus kendile
rine aittir. 

iSonra mı konuşmak istersiniz Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — 

Farketmez Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O halde müsaade buyurun, hep

sini birden cevaplandırma imkânını veririz size. 
Buyurun İSaym Alaca. 
ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Kars) — Muh

terem Başkanım, muhterem arkadaşlarım. 
öntedbirler tasarısının 2 nci maddesine bir 

hüküm ilâvesi mevzuunda görüşen arkadaşları
mızı dinledik. Filhakika, Anayasanın 131 iıji 
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maddesinin 5 nci fıkrasının orman vasfını kay
beden topraklara müteallik hükmü hakkında 
bir kanunun müstaceliyetle tedvini icabetmek-
te ve bu icabı öne süren görüşlere de iştirak et
mekteyiz. 

Ancak : 
öntedbirler tasarısının 9 ncu maddesinde, 

766 sayılı Tapulama Kanunu hükmünün ve hük
müne müteallik bazı hususların getirilmiş bu
lunmasına kıyasen 6831 sayılı Orman Kanunu
nun da bu konuda tadilât icrasına müteallik te
mennilerin getirilmesinde sakınca bulunmadığı 
yolundaki fikirlere iştirak etmek mümkün de
ğil. Çünkü, Tapulama Kanunu tatbiki bir usul 
kanunudur. Sonra kaldı ki, yalnız bu öntedbir
ler tasarısında ve diğer Toprak Dağıtım Kanu
nu lâyihasında da, yalnız o değil Medenî Ka
nunun da bazı hükümleri ertelenmekte veya-
hutta kanun hükümlerine aykırı görüldüğü tak
dirde ademi tatbiki cihetine gidilmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla, bu 6831 sayılı Orman Kanunu 
tadilâtının doğrudan doğruya ayrı bir kanunla 
getirilmesi gereklidir. Buna hem nizamı amme 
ve hem de diğer kanunlar zaviyesinden zaruret 
vardır. 

3616 sayılı bir Orman Kanunumuz vardı. O 
ve onu tadil eden diğer hükümlere göre Orman 
Tahdit komisyonları tarafından ormanın hu
dudu tayin ve tespit edilmiştir. Şimdi, buradan 
özel bir hüküm çıkarıldığı takdirde büyük kar
gaşalıklara sebebiyet verilmesi ihtimalinin de 
gözönünde bulundurulması zarureti mevcuttur. 
Esasen bu kanun bir tedbir kanunudur ve hü
kümetçe tedbirler de alınmış bulunmaktadır. 
Kaldı ki, sayın arkadaşlarım da takdir buyu
rurlar, Toprak ve tarım reformu kanun tasarısı^ 
nın 216 nci maddesinde şöyle bir hüküm de mev
cuttur. Bu hükme göre : 

«Bu kanun hükümlerinin uygulama alanı sı
rasında veya içinde tespit ve tahdidi yapılma
mış orman varsa 6831 sayılı Orman Kanununa 
göre orman sınırı öncelikle tayin ve tespit edi
lir.» 

Binaenaleyh, bu kanun tatbik edildiği tak
dirde elbette köy hudutları nasıl tespit edili
yorsa ormanın da hududu tespit edilecek ve bu 
takdirde bu Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun tatbikatı bu suretle evleviyetle ikmal edil
miş olur. Şimdi, aksine bu öntedbirler tasarısı

nın 2 nci maddesine böyle bir hükmün ilâvesi ha
linde orman hukukunu da haleldar etmek müm
kündür. Çünkü, bizim burada öne sürdüğümüz 
hükmün ne gibi müstenidatı olacak? Alâkadar 
Orman Vekâleti ve Orman Dairesinin bu kanu
nun tatbikinde ne gibi esaslara istinadedeceği 
hususu meçhulümüzdür. 

Bu itibarla bu maddenin hükümetçe getiri
len tarzda kabulü uygundur mütalaasında bu
lunduğumu saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

ıSayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın mil
letvekillerinden bir kısmı, tasarının 2 nci mad
desine ilim ve fen esaslarına göre orman niteli
ğini kaybeden arazilerin de tarım arazisi sayıl
ması hususunda bir hüküm eklenmesini önerdi
ler ve bunun zorunlu olduğunu belirttiler. 

Tasarının 2 nci maddesi, Toprak ve Tarım 
Reformunun uygulanması bakımından hangi 
arazilerin tarım arazisi sayılacağını belirtmiş
tir. Bu arazilerin nitelikleri tasarının 2 nci mad
desinde tadat edilmiştir, yalnız ormanlar hariç 
tutulmuştur. Demek ki, bilim ve fen esaslarına 
göre orman niteliğini kaybetmiş olan araziler, 
tabiatıyle dağıtılacak araziler içinde yer ala
caktır. Bu bakımdan değerli milletvekillerinin 
endişesine mahal olmadığı kanısındayım. 

Yalnız, bir arazi acaba ne zaman bilim ve 
fen esaslarına göre orman niteliğini kaybeder? 
îşte bunun şartlarının öngörülmesi, ayrı bir 
kanunun içinde yapılmak gerekir; bu öntedbir
ler tasarısı içinde buna yer olmadığı kanısında
yım. Bunu, 6831 sayılı Kanun tasarısında düzen
lemek mümkün, orada düzenlediğini zannediyo
rum; o tasarı da huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Eğer, o tasarıda her hangi bir eksiklik varsa, 
bunu Anatoprak ve tarım reformu kanunu ta
sarısı içinde düzenlemek mümkün. Burada zaten 
hangi arazi dağıtılır, hangisi dağıtılmaz bunları 
saymıyoruz. Sadece orman hariç diyor ve or
manları teminat altına almak istiyoruz; hangi 
arazilerin tarım arazisi sayılacağını belirtiyo
ruz. Bilim ve fen esasına göre orman niteliğini 
kaybeden arazi tabiatıyle tarım arazisi sayıla
cak ve Toprak Reformu uygulamasında dağıtı
lacak araziler içinde yer alacaktır. 

Bu bakımdan, onun için bu noktada ısrar et
menin yararlı olmadığı kanısındayım. Bu hıısu-
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su gerekirse Anakanunda da belirtmek her za
man mümkün. 

Bu hususu açıklamak için huzurunuza gel
dim. 

Saygılarımla. 

H. CAVtT OKYAYUZ (içel) — Sual var 
efendim, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAVÎT TEVFfcK OKYAYUZ (İçel) — Sayın 

Başkan, bendeniz hükümetin bu istikametteki 
karar ve mütalâasına iştirak etmiş bir arkada
şınızım. Bu itilbarla sualim bu istikamette so
rulmuş değil. Yalnız bir şeyi iyice, sarih bir şe
kilde anlamak istiyorum. 

Bir arkadaşımın da biraz evvel temas ettiği 
gibi bizim Cenup bölgemizde, zatıâlinizin de 
bildiği veçhile sahil şeridi gerçekten meyvecili
ğe ve narenciyeciliğe meteorolojik faktörler ba
kımından çok uygundur. Ve halen de orman 
tahdit hudutları içinde olmakla beraber bahçe 
edilmiş arazilerimiz vardır. Bunun ıstırabını 
çekmektedir köylümüz. 

Şimdi zatıâliniz, orman vasfını kaybetmiş 
yerler tabiî olarak dağıtıma tabi olacaktır de
diniz. Halbuki orman tahdit hudutları içinde 
olan yerler, bu şekle, bu vasfa gelmiş bile olsa 
orman sayıldığı için Orman Kanununun belirt
tiği nizam ve tespitine kayıtsız şartsız tabi ol
maktadır. Bu sebeple bunların hemen tevziye 
tabi olması, kanaatimce hukuken ve kanunen 
mümkün değildir ve olamıyor ve ıstırap da bun
dan geliyor. 

Bu sebeple, öbür kanunun 24 ncü maddesi, 
(bugünlerde gelmek üzere olan kanunumuzun bu 
derdi halledeceğine ben şahsen kaniyim. Ancak, 
galiba ifadede, benim anladığım ve bizim tatbi
katta gördüğümüz kadarıyle bir çelişme oldu. 
Bu ciheti tashihen ve tavzihen ifade etmeniz 
mümkün olur mu acalba? 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Efendim, 6831 sayılı Kanun hal çaresi getirdiği
ne göre tabiî ki tahditler yeniden gözden geçi
rilecek ve düzenlenecek. Bu düzenlendikten son
ra derde çare getirileceği gayet açık bir şekil
de ortadadır; bunu belirtmek istedim. 

Zaten Anakanunda, Toprak ve Tarım Müste
şarlığının emrine geçecek olan ve kamulaştın-
lacak olan araziler de tadat edilmektedir. O 
takdirde biz, Anakanunun o maddesini 6831 sa
yılı Kanunun hükümleriyle bağdaştırır bir şe
kilde komisyondan çıkannz, böylece hiç bir 
tereddüde meydan kalmayacak şekilde uygula
maya kavuşmak mümkün olur. Ama, burada 
hakikaten hangi araziler Toprak Reformuna ta
bidir bunu açıklamıyoruz, sadece tarım arazile
rini sayıyoruz ve ormanlan teminat altına al
mak istiyoruz. O bakımdan yeni bir hüküm ilâ
vesini zorunlu görmüyorum ben. 

Saygılanmla. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve tanm reformu öntedbirler kanun 

tasansının 2 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

«Tarım arazisi : 
Madde 2. — Üzerinde ekim, dikim, bakım, 

yetiştirme yapılan veya yapılmaya elverişli ve
ya elverişli hale getirilmiş olan veya orman ha
riç bitki veya hayvan üretemine elverişli bulu
nan topraklara tanm arazisi denir. 

Bu kanunda kullanılan «arazi» deyimi, bi
rinci fıkrada tanımı yapılan «tarım arazisi» an
lamına kullanılmıştır, »i 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

öntedbirler tasarısının 2 nci maddesinin bi
rinci fıkrasına, «elverişli hale getirilen» ibare
sinden sonra, «ve özel kanunlarına göre ileride 
getirilecek olan» ibaresinin eklenmesini öneri
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

ıSaym Başkanlığa 
Toprak reformu öntedbirler kanun tasarısı

nın 2 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 
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1901 Anayasasının yürürlüğünden önce «fii
len, ilmen ve tamamen orman vasfını kaybetmiş 
topraklar, öncelikle tespit edilerek tarım arazi
si kapsamına alınır.» 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine güre 
önergeleri işleme koyuyorum : 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim bu önergeye? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Tasarının 2 nci maddesi ihtiyaca kâfi derecede 
cevap vermektedir. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

JIAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis

yon katılmıyor. 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu) -
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim? 
GFÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

önergesini önerge sahibi daha önce de izah 
ettiler. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyle ilgili başka önerge yok. 

Maddeyi okunmuş bulunan şekliyle tasvip
lerinize-sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Bağ, bahçe ve benzerleri ile ilgili özel hü
kümler : 

Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, antep fıstıklığı 
ye benzerleri meyve bahçeleri ile kavaklık olarak 
kullanılan tarım, arazileri - 6, 7, 8, 12, 13, 14 ve 
21 nci maddeler hükümleri hariç - bu kanunun 
kapsamı dışındadır. 

Bir tarım arazisinin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, antep 
fıstıklığı ve benzerleri meyve bahçeleri ile ka
vaklık olup olmadığı bilim ve fen esaslarına 
göre Tarım Bakanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almış 
olan sayın üyeler : Sayın Enver Akova, Sayın 
Turhan özgüner, Sayın Ömer Buyrukçu. 

'Başka söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

İSöz sırası Sayın Enver Akova'da... Yok. 
Kayın Turhan özgüner?.. Yok. 
'Sayın Ömer Buyrukçu... Buyurun efendim. 
ÖMER BUYRUKÇU "(Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Tasarının tümü üzerinde yapmış olduğum 

konuşma sırasında bu maddenin tasarı metni
ne alınmasının mahzurlarını ve bu maddenin 
Toprak Reformunu gayesinden uzaklaştırmış 
olduğunu bir nebze izah etmiştim. 

Ben yine bu görüşlerimde musırrım. Bu mad
de kanunlaştığı takdirde biz % 80 Toprak Re
formunu önlemiş oluyoruz demektir. 

Şimdi, 81 numaralı Geçici Komisyonda gö
rüşülmekte olan. Tonrak reformu kanun tasarı
sının sonunda bir liste var : «Toprak sahibine 
bırakılacak toprak miktarı» demiş ve il ve ilçe
ler itibariyle; hangi ilçede toprak sahibine ne 
kadar arazi bırakılmalıdır onu tadat etmiş. De
miş ki, bazı yerde, sulu arazide 300 dönüm bı
rakılır, bazı yerde 400 dönüm bırakılır... Bu şe
kilde birer birer tadat etmiş ve ayrı bir liste
de de, toprak vereceğimiz şahsa o mıntıkada 
azamî ne kadar toprak verebiliriz, iste onu da, 
1/10 nispst almak suretiyle 30 - 40 dönüm, de
miş. 
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Şimdi, tasavvur buyurun ki, bir toprak sa
hibi topraklarını bahçe haline getirmemiş. Ara
zisi sulu olduğu halde, bahçe yapabilmesi im
kân dahilinde olduğu halde, sulu ziraati kendi
si için uygun görmüş pamuk ekmiş. Bu vatan
daşa 300 dönüm bırakıyorsunuz. Diğer vatan
daş pamuk ziraati yapılması icabeden yerde, 
arazilerini bu kanun kapsamına sokmamak için, 
yani toprak reformu dışarısına arazilerini çı
karmak için pamuk yapılması icabeden yere de, 
olmayacağını bildiği halde, randımanlı olmadı
ğını bildiği halde, bahçe dikmiş; 10 bin dönüm 
bahçe dikmiş. Bir dönümünü alamazsınız... 10 
bin dönüm bahçe dikmiş bir kimseden bir dö
nüm alamazsınız, ama bahçe dikmemiş vatanda
şımızdan, 300 dönümünü kendisine bırakırsınız, 
gerisini kamulaştırırsmız.. Bu şekilde adaletsiz 
bir maddeyi buradan geçirmiş olmakla bir Top
rak Reformu Öntedbirler kanun tasarısını ve 
Toprak Reformunu % 80 engellemiş oluyoruz. 

Yine tekrar ediyorum : Şahıs toprak refor
mu dışarısına arazilerini çıkarmak İçin bugün
den bağ, bahçe yapmaya başlamıştır. Son sene
lerde yapılan bağın, bahçenin miktarı yüzbin-
lerce dönüme ulaşmıştır. Kaldı M, bundan son
ra da memleketin her yerine, sanki istifade ede
cekmiş gibi, bağ bahçe dikilecektir. Zira, mad
denin 2 nci fıkrasında; «Bir tarım arazisinin bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte, bağ, zeytinlik, 
fındıklık, Antep fıstıklığı ve benzerleri meyve 
bahçeleri ile kavaklık olup olmadığı bilim ve 
fen esaslarına göre Tarım Bakanlığınca tespit 
edilir.» demiş olmakla ve orada toprak reformu 
uygulanıncaya kadar, yakın zamanda bağ, bah
çe diktiği halde, «Ben bu bağları, bahçeleri bu 
kanunun neşrinden evvel diktim» diye iddiada 
bulunacak ve bu şekilde rapor alacaktır, arka
daşlarım. 

Şunu arz etmek isterim ki, bazı ağaçlara ba
kımı iyi yaparsınız, gübresini, suyunu zamanın
da verirsiniz 15 yaşındaki ağacın cesametini 
alır. Bazı ağaçlara da bakımı iyi yapmazsınız, 
20 senede 5 senelik ağacın cesametini almaz. 
Onun için bunların tespiti çok zordur. 

Bu ağaçlarla az çok ünsiyetim olması hase
biyle tekrar ediyorum, ibreli ağaçlarda ağacın 
yaşını tespit etmek mümkündür, ama yapraklı 
ağaçlarla ağacın yaşını tespit etmek mümkün 
değildir. Bir portakal ağacını kestiğiniz zaman 

onun halkalarına bakmak suretiyle bu ağaç 30 
yaşındadır, bu ağaç 20 yaşındadır diyemezsiniz, 
ama bir çam ağacını kestiğiniz zaman, bu 59 ya
şındadır diyebilirsiniz. 

O bakımdan, bu şekilde gayri muayyen bir 
şeye maddeyi götürmek suretiyle, yani tayinini 
Tarım Bakanlığına bırakmak suretiyle ve tes
pitinde zor olması sebebiyle ve hatta ve hatta 
bile bile sonradan yapılmış bahçeleri eskiden 
yapılmış gibi gösterecek raporları elde etmek 
suretiyle toprak reformu kapsamına girmesi 
icabeden bütün arazileri dışarıya çıkarmaya hiç 
bir mana yoktur. 

Arkadaşlarım, hakikaten toprak reformu
nun yapılmasında samimiysek biz bu maddeyi 
buradan çıkaracağız. Yok, samimî değilsek, eğer 
görünümde bir toprak reformu yapıyoruz diye-
ceksek, bu madde burada kalmalıdır. 

Şimdi, şöyle tasavvur edelim : Sulu arazide 
vatandaşa bırakmış olduğumuz miktar kadar 
bahçe sahibine de bırakalım. Ne mahzuru var
dır?... Yani, sulu arazide 300 dönüm bırakıyor
sak arazi sahibine, bahçe yapmış ise onda da 300 
dönüm bırakmış olsak belki bir dereceye kadar 
adaletli bir iş yapmış oluruz, ama bağı bahçeyi 
külliyen tasarı metninden çıkarırsak çok büyük 
mahzurlar ortaya çıkar. Ben şahsen, toprak re
formu yapıp yapmayacağımızı bu maddeyi bu
rada bırakmak veya bırakmamakla birleştiriyo-
rum. 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — O se
nin fikrin.... 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Evet, 
arazi sahibi olunca öyle. Benim de senin gibi 
çiftliklerim olsa öyle düşünürüm. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, toprak reformu
nun birinci gayesi Türkiye'de az topraksız çok 
çiftçiyi toprak sahibi yapmaktır. Yoksa, toprak 
sahibinin arazisini alırsak şöyle zarar eder, bu
na böyle emek çekmiştir, bunun vergi değerine 
göre ücret ödenecektir, 20 senede ödenecektir... 
Bu gibi esbabı mucibeleri ortaya sermek sure
tiyle bu işe girişirsek biz toprak reformu yapa
mayız. Gayemiz, Türkiye'de pek çok topraksız 
çiftçiyi bölünmez, bir ailenin geçinebileceği mik
tarda toprak sahibi yapabilmektir. Esas bu ol
duğuna göre, bu bağ olmuş, bahçe olmuş, arazi 
olmuş hiç bir zaman tercih sebebi olmamalıdır 
ve bu da kanuna «bağ, bahçe hariçtir» şeklinde 
madde olarak girmemelidir arkadaşlarım. 
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Ben, Toprak Reformu Kanununun, tekrar 
ediyorum, memlekette faydalı şekilde uygula
nıp uygulanmayacağını bu madde üzerinde bir-
leştirüyorum. Bu madde aynen böyle geçtiği 
takdirde Türkiye'de toprak reformuyle toprak
sız çiftçiyi topraklı hale getirebilecek arazi bul
mak mümkün değildir. 

Yine, birinci konuşmamda ifade ettiğim gibi, 
ancak ve ancak toprak sahibine dert olan, top
rak sahibinin kıymetlendiremediği belki Doğu 
Anadolu'daki pek çok verimiz topraklan, top
rak sahibinin başından gitmesi için devlete sat
mak istediği toprakları ancak topraksız çiftçiye 
dağıtabilir'iz, gerisini katiyen,,bir dönüm olarak 
dahi topraksız çiftçiye intikal ettiremeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, bu maddenin metinden 
çıkarılmasına dair bir de önergem vardır, iltifat 
buyurulmasmı saygıyle arz ederim. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Nebil Oktay. Buyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Değerli arkadaşlarım; 

Dikkatimi çeken bir husus var. Maddeler 
üzerinde sayın arkadaşlarımızın konuştukların
da dikkat ediyorum, herkes kendi görüşüne gö
re maddelere bir tefsir tarzı bulmaktadır. 

Şimdi, benden evvel konuşan sayın arkada
şım, 3 ncü maddeye göre, bağ ve bahçe Toprak 
ve Tarım Reformu tasarısının dışarısına çıka
rılmıştır, dediler. 

Şimdi, gelin maddeyi hep beraber okuyalım. 
Nasıl oluyorda bu maddeden böyle bir anlam 
çıkarmak imkânı hâsıl oluyor? Buna hayret et
memek mümkün değil. 

Şunu peşinin söyleyeyim ki, bağ ve bahçe
nin toprak ve tarım reformunun dışırısına çıka
rılmasını düzenleyecek bir toprak ve tarım re
formuna, düzenli işletmelerin tavanını alabildi
ğine yüksek tutacak bir toprak ve tarım re
formu tasarısına, hiçbir tedbiri getirmeden ya
pılacak bir toprak ve tarım reformu tasarısına 
M. G. P. olarak oy vermemiz mümkün değil
dir. 

Bütün bunları bir tarafa attığınız zaman, 
geriye Türkiye'nin 600 - 700 köyü kalacaktır ve 
toprak ve tarım reformu 600-700 köyün tak
siminden ibaret kalacaktır. 

Ancak, hemen maddelere baktığımızda esa
sın, biraz evvel konuşan sayın arkadaşımın id

diaları gibi olmadığını açıkça görmek mümkün
dür. Ne diyor 3 ncü madde? 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağ, 
zeytinlik, fındıklık, antepfıstığı ve benzeri mey
ve bahçeleriyle kavaklık olarak kullanılan ta
rım arazileri» - orada bir parantez açıyoruz -
(6, 7, 8, 12, 13, 14 ve 21 nci maddeler hüküm
leri hariç) bu kanunun kapsamı dışındadır.» 

Bu 21 nci madde Hükümetin sevkettiği ta
sarıdaki 21 nci maddedir; asıl komisyondan ge
çen 21 nci madde değildir. Ne diyor 21 nci 
madde? 

«Asgarî ve azamî normlar toprak ve tarım 
reformunda kamulaştırmaya tabi tutulacak ta
rım arazilerinin asgarî ve azamî hadleri değişik 
iklim bölgeleri ve arazi nitelikleriyle nüfus ke
safeti ve tarım türlerine göre Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununda tayin ve tespit edile
cektir.» 

Demek oluyor ki, bağ ve bahçeyi reformun 
dışında tutmuyor. Ne yapmış getirilen tasarı, 
Toprak ve Tarım Reformu tasarısı? Bağ ve bah
çeyi sulu arazinin tabi olacağı norma tabi tut
makla ve bağ ve bahçeyi de toprak ve tarım re
formunun şümulüne dahil etmiştir. 

Biraz evvel arkadaşım dedi ki, «Eğer ko
misyona sevk edilen Toprak ve Tarım Reformu 
tasarısında bağ ve bahçe sulu arazinin normuna 
tabi tutulsaydı belki birşey demeyecektim veya 
olabilirdi» şeklinde beyanda bulundular; esa^ 
smda böyledir, bağ ve bahçe sulu arazinin tabi 
olduğu norma tabi tutulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bağ ve bahçenin top
rak ve tarım reformunun şümulü içerisinde ol
duğuna dair bizatihi komisyonun esbabı muci-
besinde ifade vardır, tasarının gerekçesine gir
miştir. Bakınız ne diyor? 

«Bu nedenlerledir ki, bağ ve bahçe benze
riyle ilgili bu özel hükümlere ihtiyaç duyulmuş
tur. Ancak bu özel hükümlere bu tür tarım 
alanı tümüyle tasarının dışında bırakılmıştır. 
Özellikle yurdumuzun değişik iklim bölgeleri ve 
arazi nitelikleriyle tarım türlerine £Öre Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununda tayin ve tespit 
edilecek azamî hadlere ilişkin tasarının 21 nci 
maddesi bu tarım alanını da kapsamına almış
tır.» 

Tasarının 20 nci maddesi açıktır, tasarının 
gerekçesi açıktır, komisyona sevk edilen Toprak 
ve Tarım Reformu tasarısının maddeleri açık-
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tır; bağ ve bahçe Toprak ve Tarım Reformu 
tasarısının dışına çıkarılmıştır, birtakım hadler, 
normlar tespit edilmiştir; o normun üstündeki-
ler Toprak ve Tarım Reformu tasarısının şümu
lüne dahildir. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız .bir noktada 
Arkadaşım Ömer Buyrukçu'nun izhar ettiği te
reddüde katılmamak mümkün değil. O da 3 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasıdır. Diyor ki : 

«Bir tarım arazisinin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, antep 
fıstığı ve benzeri meyve bahçeleriyle kavaklık 
olup olmadığı bilim ve fen esaslarına göre Ta
rım Bakanlığınca tespit edilir. 

Yine 1 nci fıkrasında : 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağ, 

zeytinlik» tabiri kullanılmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, bu bir vakıadır, 

bunu yurdun muhtelif köşelerinde yaptığımız 
gezilerde de gördük, müşahede ettik; hakika
ten bu tasarı komisyona sevkedildikten sonra 
bir hayli sulu arazi, susuz arazi binlerce., onbin-
lerce fide temin edilmek suretiyle, fıstık olsun, 
üzüm olsun, şu olsun bu olsun, Toprak ve Ta
rım Reformu tasarısının dışarısına çıkarılmak 
istenmiştir. Bu hakikaten büyük mahzurdur, 
toprak ve tarım reformunun yapılması için bü
yük engeldir, rezervin dağılması için büyük en
geldir, bunun için bir tedbir almak lâzımdır ka
naatindeyim. Bunun için Yüce Meclise bir öner
ge takdim ediyorum; hiç değilse bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi, «Bu kanunun yürürlük 
tarihi Meclise sevk edildiği tarihtir» şeklinde 
değiştirmek suretiyle ortada olan mahzuru kıs
men gidermenin mümkün olacağı kanâatinde
yim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 

Ahmet Şener, buyurunuz. 
C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler tasa
rısının 3 ncü Maddesini görüşüyoruz. Bu tasa
rının 3 ncü maddesi «bağ, bahçe ve benzerleriy
le ilgili özel hükümler» başlığını taşımaktadır. 
Bu madde, esas hükümet tasarısında bulunan 3 
ncü madde- çıkartılarak özel bir önerge ile Ko
misyonda bu şekilde kararlaştırılmış bir mad
dedir. 

Komisyonda yaptığımız görüşmeler sırasın-. 
da buna karşı çıktık ve bu tasarının altına mu
halefet şerhi imzası atmamıza birinci derecede 
etkisi olan bu maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anatoprak Refor
mu kanun tasarısı yukarda 81 numaralı Geçici 
Komisyonda görüşülmektedir, öntedbirler ka
nunu tasarısı ise halihazırda huzurunuzda bulu
nan tasarı olup, 55 numaralı Geçici Komisyon 
marifetiyle tanzim edilmiş, görüşülmüş ve hu
zurunuza getirilmiştir. Bağ, bahçeyi bu şekilde 
Özel bir madde ile bu tasarının kapsamı dışın
da, bırakmanın rezerv toprağın azalmasında bü
yük etki&l olacaktır. 

Bir toprak reformu yapıyoruz arkadaşla
rım, bir operasyon yapılıyor. Bunun amaçlan 
var, sosyal tarafları var, ekonomik tarafları var, 
siyasî tarafları var. Elbette ki, bundan muta
zarrır olacak olan kişiler, aileler, zümreler ola
caktır. Bunu inkâr etmek mümkün değildir. 
Rey kaygusu bakımından bunu hafif gösterme
ye imkân yoktur. Yani bunun olmayacaktı fa
lan şekli yoktur. Açıkça söylüyorum, mutazar
rır olanlar olacaktır. Ama bunu, iyi bir. şekilde, 
Anayasa düzeyi içinde, sosyal ve ekonomik 
prensipler içinde en asgarî hadde indirmek na
sıl lâzımgeliyorsa o şekilde indirelim: onda müş
terekiz. Yalnız, toprak reformu yapacağız diyo
ruz, Türkiye'yi ayağa kaldırıyoruz, fakat öyle 
maddeler ve tedbirler koyuyoruz ki, toprak bu
lup tevzi etmek imkânına sahip olma imkanımız 
kalmıyor. 

Benden evvel konuşan grup sözcüsü sayın 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, aslında burada 
bu maddeye bu şekilde lüzum yoktu. Çünkü bağ, 
bahçe Anatoprak ve Tarım Reformu kanun ta
sarısının kapsamına dahildir. Orada ayırmış; 
sulu, kuru diye. Bu bağ, bahçe ister sulu arazi
de olsun, ister kuru arazide olsun, bir tasrihat 
yok; Anatoprak ve Tarım Reformunun içinde
dir. Yalnız bu kanuna şimdi bu özel hükmü ko
yarak tedbir alırken, demin arkadaşımızın söy
lediği gibi, yürürlük maddesini olduğu gibi bı
raktığımız takdirde, her yer bağ, bahçe haline 
gelecek ve böylece bu tedbirler alınıncaya ka
dar atı alan Üsküdar'ı geçmiş olacak. Bu mah
zuru önlemek için - arkadaşım 21 nci maddeyi 
okudu - ben şimdi bir önerge ile buraya 8, 9, 10 
hattâ 18 ve 20 nci maddeleri de ilâve edelim di-
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yorum; çünkü orada da var aynı hüküm. Ne
den biz, bu şekilde bir çelişkiye düşelim? Ba
yın Hükümet getirmiş... Tümü üzerindeki ilk 
konuşmama burada cevap verirken «hem var
dır, hem yoktur» dediler. Yoktur arkadaşlarım, 
Anatoprak Reformu kanun tasarısında yok, ama 
komisyonda değiştirilebilir; çünkü müzakere
ler henüz daha o maddeye gelmemiştir. Elbette 
ki, sonuç rey e&asına göre tecelli edecektir, ora
da değiştirilir veya burada değiştirilir, bu ayrı 
bir şey. 

Bağ, bahçelerin bu şekilde bu öntedbirler 
tasarısının kapsamı dışında bırakılmasının doğ
ru olmadığı kanısındayım. Evet, özel hüküm ko
nulmuş ama arkadaşımın dediği gibi, diğer mad
delerin birçoğunda da; 21 nci madde, 22 nci 
maddelerde bağ, bahçe bunun dışında bırakıl
mıştır. Şimdi «asıl Anatoprak ve Tarım Refor
mu kanun tasarısında var, fakat burada yok» 
şeklinde mütalaa edecek olursak, Öntedbirler 
tasarısı ile Anatoprak ve Tarım Reformu tasarı
sında bir çelişkiye düşmüş olacağız. 

Sayın Hükümet uhdesine bir vazife almış
tır; «Ben toprak reformu yapacağım» diyor. 
Ama toprak reformu yapmak için lüzumlu olan 
toprak rezervi şu veya bu şekilde elden çıkıyor. 
Bu şekilde bir toprak reformu yapılmasına ta
raftar değiliz Çünkü, toprak refomunun yapıl
masında esas anakaynak toprağın bulunması
dır. 

Bundan evvel müzakeresi yapılan 2 nci mad
dede verdiğimiz önerge kabul edilmedi, Sayın 
Meclis öyle uygun gördü, mesele yoktur ama, 
biz diyoruz ki, toprak rezervlerini elden çıkar
mayalım; topraksız vatandaşı toprak sahibi kı
labilmesi için Hükümete imkân verelim. Bu im
kânı vermemiz ise mümkün mertebe eldeki re
zervlerin kıymetlendirilmesine bağlıdır; bunları 
kıymetlendirelim diyoruz. 

Anatoprak Reformunda «verim esastır» deni
yor ve «bir bahçe, bir fidan çocuk gibidir» deni
yor ki, doğrudur. Ama, 10 dönümlük, 20 dönüm
lük, 100 dönümlük, 1 000 dönümlük, 10 000 
dönümlük, her ne kadar bağ ve bahçe varsa-ba
kımı zor ve masraflı bir is olduğu için Sayın Ko
misyon bunları bu ziraat, tarım müessesesinin 
içinde özel bir dal olarak mütalaa ediyor ve bun
lara toprak reformunda özel bir muamele yapı
yor. Ayrı muamele yapılmasına gerekçe olarak 
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da yukarda bahsettiğim fazla emek ve masrafı 
gerekçe olarak gösteriyor. Böyle bir muamele 
doğru değildir arkadaşlarım. Neden doğru de
ğildir arz edeyim : 

Bir toprak reformu yapacaksınız, istihsali ar
tıracaksınız; bunun sosyal ve ekonomik amaçla
rı olacak, siyasal amaçları olacak ve sonra diye
ceksiniz ki, kavaldık yetiştirdiğin için sen top
rak reformunun kapsamı içine girmeyeceksin. 
Hayır, arkadaşlar, olmaz bu; bağ, bahçeleri, ka
vaklıkları istisna kılmamalıyız bundan. Çünkü 
o zaman başka yollara sapanlar olacaktır. Nebil 

'Oktay arkadaşımızın ifade ettiği gibi, daha ev
vel Komisyonda biz de söyledik bunları; (müna
kaşalar lehte, aleyhte yapılmış, teknik olarak 
bu gibi rakamlar elde edilmiş) bu arazileri top
rak reformunun kapsamı dışına çıkarmanın, on-
binlerce, yüzbinlerce bağ çubuğu dikmek sure
tiyle mümkün olabileceğini, hatta bu arazilerin 
böylece bağ haline getirildiğini aynı Komisyon
da ifade edenler olmuştur. Ha! bu yanlış ola
bilir, doğru olabilir; bu hususta kesin bir şey di
yemeyeceğim. Türkiye'deki bulunan ziraat ara
zileri için kıstaslar, normlar yukarı çıkabilir, 
aşağı inebilir; bu, Meclisin kararma vabestedir. 
Ama ben, toprak reformunun memleketimizdeki 
arazinin tümüne tatbik edilmesi zaruretine ina
nıyorum; buna zaruret vardır, benim kanaatim 
budur, grup olarak kanaatimiz budur. Bağ, bah
çe bu kapsamın dışında bırakılmamalıdır. Çünkü 
şimdi arkadaşlarımız söyler: «Efendim naren
ciye bahçesi tesis edilirken, limon, portakal M, 
bunlar hep onun içinde, şeftali, elma, armut, 
zeytinlik vesaire bunlar bir masrafa bağlıdır.» 
Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de hiçbir ziraat, 
masrafsız olamaz, hiçbir ziraat masrafsız olamaz. 
Masrafsız ziraat usullerinden vazgeçmeye mec
buruz. Büyük işletmeler, düzenli işletmeler bü
yük münakaşa haline gelmiştir. Bunun dışında 
bırakılmak, tedbirini ona göre almalı denir, ta
raftar değiliz. Çünkü, düzenli işletmenin ve bu
nun... Toprak Reformu yapacaksınız, Anatoprak 
Reformunu. İstanbul'da oturacak, ortakçıya ve
recek... Ona da işletme hakkı «vermiştir. Böyle 
Toprak Reformu olmaz. O zaman herkes... 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — öyle bir 
şey yok. 

AHMET ŞENER (Devamla) —Sayın sınıf 
arkadaşım hiç lâf atma. Çünkü burada seni ni
telendirmem, biliyorsun sevgim ve saygım var-
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dır. Sen ziraatçisin, ziraat mühendisisin, çiftçisin 
doğru. Ama ben şuna kaniim ki, şahsî fikrim-
dir, grubumun fikridir. Söylüyorum, böyle An
kara'da oturacak, istanbul'da oturacak, şehirde 
oturacak, köyde başkasına işletecek, verim ala
cak bu memleketin ekonomisine katkısı buluna
caktır. Hayır arkadaşlarım! 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Madde 
ile ilgisi yok. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Yak topra
ğını. Evet madde ile ilgilidir. Madde ile ilgili
dir, çünkü toprak rezervi ile ilgili olduğu için 
bu da madde ile ilgilidir. Toprak rezervi ile il
gilidir. Onun için bağ*, bahçeyi bu kapsamın 
içinde tutmaya mecburuz. Ama, bu kapsamı... 
Sen bıraksan bacağımı, ben yola geleceğim, bı
rakmıyorsun ki. Onun için siz yapacak olduğu
nuz buradaki anatoprak reformunda onu kap
samına alacaksınız, tedbirlerde ise serbest bıra
kacaksınız. Hayır arkadaşlarım. Bir Hükümet, 
bütün gücü ile bir Toprak Reformunu savunur 
ve ele alır. idarei maslahatta sureti mahsusada 
toprak reformunun yapılacağına kaani değilim. 

Bu konuda önergem de vardır, icabediyorsa 
onun üzerinde de gerekli görüşmeyi yapmak üze
re saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Açık oya katılmayan sayın üye 
var mı?. Yok. Açık oy işlemi bitmiştir. Kupa
ları kaldırın lütfen. 

Söz sırası Sayın Turhan özgüner'de, buyurun 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bağ, bahçe ve benzerleri ile ilgili özel hü
kümler matlabmı taşıyan 3 ncü madde, arka
daşımın da belirttiği üzere komisyonda bir öner
ge ile ilâve ediliverdi. 

Arkadaşlar şimdi bu maddeyi okuduğumuz 
zaman, istisna hükmü arasında 21 nci maddeye 
de atıf yapılmaktadır. Yani bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, 
antepfıstıklığı ve benzerleri meyve bahçeleri 
ile kavaklık olarak kullanılan tarım arazileri; 
6, 7, 8, 12, 13, 14, ve 21 nci maddeler hükümleri 
hariç, bu kanun kapsamı dışındadır. Yani 
21 noi maddenin de okunması gerekiyor, bu 
vaziyete göre. Çünkü bir sayın sözcü diyor ki; 
«21 nci madde bunun dışında olduğuna göre, 
o halde bağ, bahçe bunun dahilinde.dir.» 

21 nci madde ne diyor; asgarî ve azamî norm
lar matlabmı taşıyan 21 nci madde; «Toprak 
ve Tarım Reformunda kamulaştırmaya tabi tu
tulacak tarım arazüeri'nin asgarî ve azamî had
leri değişik iklim bölgeleri ve arazi nitelikleri 
ile nüfus kesafeti ve tarım türlerine göre, Top
rak ve Tarım Reformu Kanununda tayin ve 
tespit edilecektir.» 

Şimdi arkadaşlarım, bağ, bahçe ve benzerleri 
ile ilgili hükümler matlabmı taşıyan 3 ncü mad
denin, 21 nci maddeye atıf yaparak onu dışarda 
bırakması halinde, acaba bağ ve bahçe, bu ön-
tedbirler kanun tasarısının şümulüne dahil mi? 
E., şimdi 21 nci maddeyi okuduğumuz zaman, 
bir bilmeceyi halleder gibi halletmeye çalışıyo
ruz. Yani acaba ile araştırıyoruz. Nereden çı
karıyorsunuz bağ bahçenin 21 nci madde ile 
3 ncü maddeye dahil edileceğini? 

Tarım türleri deyimi var. Tarım türleri, öy
le bir bilmece ki, arkadaşlarım. Yani bağ, bah
çe acaba dahil mi, değil mi? Tarım türleri... 
buna sarahat getirmekten niye kaçıyoruz? Biz 
21 nci maddede demeyelim de. bağ bahçenin de 
dahil olduğu anlamını taşıyan çok sarih bir mad
de tedvin edelim. Niye olmaz? 21 nci madde
de bu dahil mi? Şimdi şu Yüce Meclisi teşkil 
eden arkadaşlar; içinde ziraatçisi var, orman
cısı var, hukukçusu var. Yani bunun bazı ka
natları ile teknisyenleri var. Bunlar 3 ncü mad
de ile 21 nci maddeyi karşılaştırıyorlar; bağ, 
bahçe dahil mi, fındıklık dahil mi, kavaklık 
dahil mi? Bunun münakaşasına burada biz gi
rersek, tatbikatçı ne yapar? Uygulama nasıl 
olur, arkadaşlar? Daha biz bunu tedvin eder
ken, acaba dahil mi, değil mi diye bilmece çö
züyoruz. Niye bu yapılır, bunu anlamak müm
kün değil. Yok, açıkça söyleyelim; bağ bah
çeyi dahil etmek istemiyorsak, açık gelelim. 
Ama bakıyoruz 81 sayılı Komisyonda bağ,-bah
çe dahil. Sarahat var. Fakat, burada Sayın 
Grup Sözcümüz Ahmet Şener konuşurken, bağ, 
bahçenin dahil olmasını istemez şeklinde bir 
sataşma oldu arkadaşlarım. Oysa ki, aynı ko
misyonda bağ, bahçenin müdafaasını yapıyor 
diğer arkadaşlarınız. Yani bir ölçüde arkadaş
larım, hepimiz çizgimizi belli edelim. Bağ ve 
bahçenin buna dahil olması zararlıdır, diyenler 
açık konuşsun. Faydalıdır diyen açık konuş
sun. ' Ha., neden zararlıdır, neden faydalıdır 
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açık konuşalım, ama açıkça sağı gösterip solu 
vurmayalım. Toprak reformunu ister görünüp 
- bazıları için söylüyorum, sakın şu veya bu 
grup zannetmesin, özellikle bazı arkadaşları
mın konuşmaları gruplarını çok aşıyor - Bir 
toprak reformundan yana görünüp de konuşma
ları ile hiç de yana olmadığı hatta ona karşı 
olduğu belli olan kişiler, lütfen daha açık ve 
seçik konuşsunlar, toprak reformu yararlı, 
ama şöyle, şöyle, şöyle deyip de tam tersini ko
nuşmasınlar. Bağ, bahçe de böyle arkadaşla
rım. 

Ben şimdi, netice itibariyle bilmece olmaktan 
çıkarıp, tatbikatçıya şurada yaptığınız münaka
şayı sirayet ettirmemek için bağ, bahçenin da
hil olduğu şeklinde konuşan, vaktiyle de tümü 
üzerinde konuştuğu için biliyorum; Sayın Hü
kümetin bir üyesinin, Sayın ilhan öztrak'm sa
rahat getirmesini, komisyonun da ona yardımcı 
olmasını ve bu sebeple maddeyi geri çekmesini 
rica ediyoruz. 

Arkadaşlar, bağ ve bahçe dahil olmalı mı? 
Eğer bağ ve bahçe dahil olmayacak ise, demin 
2 nci maddeye zaten orman vasfını kaybetmiş 
arazileri de sokmadık. 6831 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapacağız. Anayasanın 131 nci mad
desinin 5 nci fıkrasına göre. Bu değişikliği ge
tireceğiz, acale etmeyin diyerek, onu da geri 
bıraktık. E., şimdi burada biz, şu bağ, bahçeyi 
de dahil etmezsek, yahut edildiği ya da edil
mediği belli olmazsa, hangi rezerv ile, hangi 
elimizdeki hamurla ekmek yapacağız arkadaş
lar? Yani bir Toprak Eeformu yapıyoruz gö
rüntüsü ile havanda su dövmektir bu. 

Toprak reformu yapanlar ne yapmışlar? ital-
yayı ele alalım arkadaşlarım. Toprak refor
munda bağı, bahçeyi dahil etmiş. Sarih. Etmiş 
de ne olmuş? Bir arkadaşımız, o geçici önted-
birler Komisyonunda şu misali verdi: Arka
daşlarım. italya'da 600 milyon dolarlık meyve 
ihracatı yapılıyor. Türkiye'de bu ihracaat sâ
dece 12 milyon dolar. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — İyi ya işte. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — işte bu 

bahse gireceğiz, şimdi.. 
Şimdi arkadaşlarım narenciyeyi ele alalım. 

israil'de narenciye 1 200 000 ton istihsal edil
mektedir. Türkiye'de sadecg 500 000 ton na
renciye istihsali vardır. 

Şimdi bağ, bahçe açıktaki fabrikadır, dü
zenli işletmedir onları ellemeyelim. Arkadaş
larım bunlara elatmış olan milletlerdi yara
rına, memleketlerin, devletlerin yararına el
atmış olanlar, ne neticeye varmışlar? italya'
nın arazisi Türkiye'den küçük, israil'in ara
zisi Türkiye'den küçük, israil'de istihsal 
1 200 000 ton yalpz narenciyede, Türkiye'
de - ki, israil'in arazisinin kaç misli olduğunu 
coğrafyacılar daha açık, rakam olarak ortaya 
koysunlar - 500 000 ton gibi cılız bir rakam. 
E... bahçeyi, bağı katmış olan italya - Toprak 
Reformunda katmış - arazisi bizden küçük, kı
sır ve dar. Meyve ihracatı 600 000 000 dola
ra ulaşmış, biz 12 000 000 dolar gibi, kısır 
bir rakamda duruyoruz. Eğer bu açıktaki 
fabrikaları, düzenli işletmeleri bozarsak, daha 
kötü neticeye varırız. Bizim düzenimiz bu ar
kadaşlarım. Bizim düzenimizin rakam' olarak 
Türkiye'ye verdiği, hediye ettiği bu. Bu dü-
zsn bize - italya 600 000 000 dolarlık ihracat 
verirk:n - 12 000 000 dolarlık meyve ihracatı 
vermiş. Düzen- bu. Sonra küçücük İsrail, şu ka
dar milyonluk israil daracık toprağında âdeta 
mecbur oluyor, kumu hokka usulü ile naren
ciye bahçesi haline getirmeye, narenciye ihra
catçısı olarak Akdenize hükmediyor ve 
1 2G0 000 ton istihsal yapıyor ve Türkiye ola
rak biz, 500 000 ile ona bakıp kalıyoruz. Ni
ye? Aman düzenli işletmeleri bozmayalım. Dü
zenli, düzensiz diye ayırmak, bahçe bağ deyip 
ayırmak, biraz evvel de orman vasfını kaybet-

, miş araziyi de zaten bunun dışında bıraktık, 
ciddî bir toprak reformuna gitmek istiyorsak 
arkadaşlarım, bunun şüphesiz Toprak Refor
mu anatasarısındaki bir gidişe uygu^ı, ona 
paralel olarak bir değişiklik yapalım, ön-
tedbirler, anareformun bir basamağı ise, ted
birde sarahat olmadığı takdirde, bunun şüp
hesiz tatbikatı da mümkün olamayacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, komisyondaki tartış
madan bir ölçüde ilham alarak, burada bir 
hususu da dile getirip konuşmama son verece
ğim. 

Arkadaşlar biz, bağın, bahçen^ müdafaa
sını yaparken, bunun çok aksini iddia eden 
komisyon üyeleri, bir ölçüde de belki şimdi bu
rada oldu ve olacak. Bu babasından kalmadır, 
dedesinden kalmadır, müktesep haktır diye 
haklı tarafları oîr<n, ama haksızlığı, da çok 
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münakaşa edilebilecek olan bir hayli tartışma 
yaptılar. Tartışmaya şüphesiz saygılıyız. 
Yani haklı tarafları da çok. 

Arkadaşlarım, ancak ne var ki, Türkiye, 
Türkler içindir. Şüphesiz bir işletmeyi düzenli 
işletme haline getirmiş olan, kendi yararına 
olduğu kadar Türkiye'nin de yararına olmuş
tur. Ama Türkiye'nin yararı bunuçı bir ölçü
de, bir kısmını alip topraksıza vermek ge
rektiğini gösteriyor ise, neden bundan kaçıyo
ruz? Hepimiz vatan için canımızı vermeye 
hazırız deriz. Değil mi? Ama bırakın bu nutku 
çekmeyi canımızı değil bir karış toprağımızı 
verirken, biz bu gürültüyü yaparsak, canımızı 
verme nutkuna kimse inanmaz arkadaşlarım. 

ISaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, bu
yurun efendim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Benden evvel O. H. P. Grubu ad'/na konu
şan Sayın Ahmet Şener ve şahısları adına 
konuşan Sayın özgüner ve Sayın Ömer Buy
rukçu'nun konuşmalarına aynen iştirak ediyo
rum. Yalnız ben, fazla vaktinizi almamak için, 
söylenenleri tekrar etmeyeceğim. 

3 ncü maddenin 2 nci fıkrasını aynen bı
raktığımız takdirde, bu tatbikatta çok büyük 
masraflara yol (açacak. Tarım Bakanlığı gide
cek, vatandaş büyük bir ihtimalle üç tane ağaç 
dikmiş ise bile, bu bağdır, bahçedir, diyecek. 
Tarım Bakanlığı, bir sürü masraf ihtiyar ede
cek, memur gönderecek, tespit edecek. Sonra 
bunun tespiti de kolay olmayacak. Sayın Buy-
rukçu'nun işaret ettiği gibi, her ağacın cinsinin 
tespiti ayrı ayrı ihtisas şubelerine ihtiyaç gös
teren bir meseledir. Ben orman mühendisi ol
madığım için anlamıyorum ama, tespiti müm
kün olmayan bir durum arz edecektir. Bakan
lığa ve dolayısıyle Devlete büyük masraflara 
yol «uçacak. 

Kaldı ki, bu, çok özür dilerim eğer bir Top
rak Reformu Kanununu ciddî bir manada, bu 
memleketin bir ihtiyacıdır, gerçeklere cevap ve
recek diye, bugünkü yapımızın bir yönü ile dü
zeltilmesi cihetini tespit edecekse, bu 3 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasının kaldırılması lâzım
dır. 

Siz 'bunu yürürlük maddesinden sonra tat-
bir mevkine koyacaksınız, yürürlüğe girdikten 
sonra bağ ve bahçe üzerinde durduğumuz tak
dirde kısa bir zamanda da olsa, bazı arkadaş
lar diyorlar ki, ziraat kolay bir iş değildir, bin
lerce dönüm araziyi, bağ, bahçeyi dikip yetiş^ 
tirmek kolay bir iş değildir.. 2 - 3 km. mesafe ile 
5 -10 tane ağaç diker, «Bu bağdır, bahçedir» der. 
Yani, bunun tespiti zor olur. Bakanlığa büyük 
masraflara yol açar. Bizim iddiamız bu. Tatbi
katta da bunun misalleri görülmüştür; Güm
rük ve Tekel Bakanlığının tütün eksperleri do
laşırlar, çiftçi «Benim 2 dönüm tütünüm var» 
der, tespit sonunda 20 - 30 dönüm çıkar. Bun
ları biz görmemiş değiliz, Anadolu'dan geldik, 
toprakla uğraşmamış kimseler değiliz. Komis
yondaki arkadaşlarımı bilmiyorum, fakat şah
sen ben toprakla uğraşmışımdır. Bir arkadaş 
dedi ki, «Adıyaman'da toprak var mı» 

Şimdi, coğrafya hocası kimse bilmiyorum, 
ama Adıyaman'da çok geniş toprak var ve bu 
toprak reformuna girecek vilâyetlerin başın
da da Adıyaman gelir. Şunu da söyleyeyim; 
arazi hemen hemen 4 - 5 ailenin elindedir. Ya
ni, Adıyaman veya Mersin olmuş, bu mühim 
değil, esas olan Türkiye'de bir toprak reformu
nun lüzumu ve önemi bizde hâsıl olmuş mudur, 
olmamış mıdır ve bu yapılırsa memleket zarar 
mı görür, fayda mı görür, bütün mesele bundan 
ibarettir. 

Ben ikinci fıkrasının çıkarılmasında çok bü
yük zaruret olduğu kaatindeyim. Takdir Yüce 
Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cavit Okyayuz, buyu
run. 

H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Ben bahçeyi ve bahçeleri müdafaa etmek 
için huzurunuza gelmedim. Ben bir hakikatin 
ve inanıp bağlandığım bir hakkın müdafaası 
için huzurunuzdayım. 

Sevgili arkadaşlarım, benim bölgemin tem
silcisi olmak iftiharına sahip bir arkadaşım bu
radan 10 milyon dolar limon ilhracedetbildiğimi-
zi, söyledi. 

O arkadaşım bilir ki, 1050'de bu memleket 
israil'den limon ithal etmenin telâşı içindeydi. 
Getirdiğiniz teşvik, getirdiğiniz yapıcı ve yara-
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tıcı tedbirlerdir ki, müstahsilimizi Avrupa pi
yasalarına ve serbest bölgeye 10 milyon dolar 
limon satabilmenin huzuruna, saadetine ulaştır
dı. 

Şimdi, bu türlü bir teşviki bahçecinin elin
den alarak, bu memlekette hız ve heyecanla mil
lî ekonomimize getirilen bu imkânı durdurmak 
gerçekten günah olmaz mı? 

Arkadaşlarım, bahçenin ve bahçelerimizin 
toprak reformu tatbikatında asla istisnaya ta
bi tutulmamalan mevzuunu müdafaa ederken, 
seyrek dahi olsa bazı yerlere ağaç dikmek su
retiyle bu türlü bir tedbiri almalarının müm
kün olduğunu ifade ettiler. Ben de aksini söy
lüyorum, belli hudutlar içerisinde bahçeleri tev-
zie tabi tuttuğunuz zaman, o hudutlar dışında 
yetişmiş ve bugün^ size serbest döviz getire
bilen ağaçlarını bu çiftçiler kesmeyecekler mi
dir? 

Sevgili arkadaşlarım, bu bir endüstridir. 
Ziraate istinat eden bu sanayii, bırakın bu mem-
lekte getirdiği imkânları, bütün gücüyle muha
faza ve müdafaa etmenin tedbirleri yürüsün. 
Bir taraftan memlekette sosyal adaletin gerçek
ten hepimiz için ümit ve güven veren netice
lerini getirmek bahsinde (birbirimize örnek bir 
heyecan içinde çırpınırken, bir taraftan da bu 
gerçeği baltalamanın yanlışlığına düşmeyelim. 
Ben bu ciheti bilhassa işaret etmek için huzu
runuza ıçıktım; bağ ve bahçelerimizin bu tevziin 
dışında bırakılmasmdaki memleket ve millî eko
nomi yönünden getirdiği imkânlar dolayısıyle 
büyük isabete işaret ediyor ve bu istikamette 
reyinizi Hükümetimizin yanında yer alarak ver
menizi istirham ediyorum. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Tasarının bağ, bahçe ve benzerlerinin bu 
Öntedbirler kanun tasarısının uygulaması bakı
mından ve bazı maddeleri itibariyle kapsam (dı
şına bırakan hükmünü Hükümet getirmemiş
tir. Gerek Birinci Erim Hükümeti tarafından 
hazırlanan tasarıda, gerekse ikinci Erim Hükü

meti tarafından hazırlanan tasarıda - ki halen 
bu tasarıyı görüşüyoruz - toprak ve tarım re
formunun öntedbirleri bakımından bağ, bahçe 
ve benzerleri için bir istisna hükmü getirilme
miştir. Bu hüküm Komisyonumuzda düzenlen
di. Düzenleniş sebebi de, bu tasarıların Yüce 
Meclisimize sunulduktan sonra Parlamentonun 
İçinde ve dışında yaratılmak istenilen, kamuo
yunda hatalı görüşlere götürecek sözlerden il
hamını almamıştır. Hissî bir vasat üzerinde ka
tiyen durulmamıştır. Bu bir zaruretti, memle
ketin gerçekleri bunun bu şekilde kabulünü ön
görüyordu ve biz komisyonda Türkiye'de bu ko
nuda en yetkili olarak tanınan mütehassısları 
dinledik, siyasî tercih diye bir tercih bahis ko
nusu yapmadan teknisyen tercihlerine iltifat 
ettik. 

Birinci Erim Hükümeti tarafından hazırla
nan ve 1/531 esasta kayıtlı ilk tasarıda 3 ncü 
maddenin yazılış şekline göre sadece bağ ve bah
çe değil, diğer tarım arazisi için 3 ncü maddede 
getirilen tanımlama ve o madde aynı şekilde 
kabul edildiği takdirde çeşitli yönlerden uygu
lama sonuçları Komisyonumuzu tedirgin etmiş
tir. Burada teknik, bilimsel bir görüşün tespit 
ve tescili ve özellikle bir toprak ve tarım refor
munda var olduğunu kabul etmek zorunda ol
duğumuz ekonomik ve sosyal amaçlara öncelik 
verme yerine, siyasal birtakım amaçların mev
cut olduğunu gördük. Hazırladığımız raporda, 
orada bulunan 3 ncü ve bu 3 ncü madde ile 
ilgili 4, 5, 6, ve 7 nci maddelere ait görüşleri
mizi tespit etmişizdir. 

Bu reform çalışmalarında Komisyonumuzun 
çalışmaları kıymetli bir dokümandır. 23 birle
şime ait zabıtlar Meclis arşivlerine girmiştir. 
Gerçeğin ne olduğunu ilerde çeşitli cephelerden 
araştırma yapacak müstakbel parlamentolar, 
ilim adamları göreceklerdir. 

Şimdi, bu tasarıda, evvelki tasanda mevcut 
olan ve işlemesini mümkün görmediğimiz hü
kümlerin yer almamış olduğunu göz önünde tu
tarak o konuya değinmiyorum. Yalnız, bu ilk 
raporun 21 nci sayfasında, 22, 23, 24 ve 25 nci 
sayfalarında neden Türkiye'de bir toprak ve 
tarım reformu uygulaması yapılırken bağ, bah
çe ve benzerlerinin özel olarak düşünülecek bir 
konu olduğuna dair bilimsel gerçekler vardır. 
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Üzerine basa basa söylüyorum, komisyonun 
her iki çalışmasında da sadece teknisyen ve mü
tehassıs tercihleri esas alınmıştır. 

Bu rapordan bu konu ile ilgili nedenlere ait 
birkaç pasaj okumama müsaadenizi rica ediyo
rum. 

«î. Çağımızda bağ, bahçe ziraati kendisine 
özgü bir sanat ve bilim kolu olması nedeniyle 
genel ziraat içerisinde ayrı bir tarım dalı ola
rak mütalaa edilmektedir. Bu sektörde çalışan
ların yıllar içerisinde kazandıkları tecrübeleriy
le sanatlarını geliştirdikleri ve devamlı uygula
malarla bilimlerini güçlendirdikleri ve bu alan
da kısa süreç fe bir eğitimin gerçekleşmesinin 
mümkün olmadığı kabul olunmaktadır. Uygu
lamada bağ, bahçe tarımı üzerinde bilgisi ve il
gisi olmayanlara bu alanların devri çoğu hal
lerde meyvalıklarm tahribine yol açmıştır. Bu 
konuda ülkemizden örnekler vermek mümkün
dür. Gerçekten, ülkemizde arazi dağıtımını ön
gören çeşitli kanunlara dayanılarak yapılan uy
gulamalarda genellikle göçmenleıln ve bu ta
rım dalında bilgisi ve görgüsü olmayanların da
ha kolay ve daha az zahmetli oluşu veya eski
den kalma alışkanlıkları nedeniyle elmalıkları 
ve bağlan sökerek tarla ziraati şekillerini uy
gulama cihetine ğittikleıl ve büyük ölçüde mil
lî servetin ziyama sebebiyet verdikleri görül
müştür. Bağ, bahçe alanlarını kanun kapsamı 
içerisine alarak geliştirilmiş bir endüstriyi ko
nuyla ilgisiz ve tecrübesiz ellere devretmekte 
toprak ve tarım reformu hedefleri bakımından 
Komisyonumuzca fayda görülmemiştir...» 

Rapor devam ediyor, o tasarıda yer alan 
maddeye uygun olarak yazıldığından bazı kısım
larını atlıyorum ve yine genel anlamdaki gerek
çemize geliyorum. 

«... Diğer taraftan aşırı sosyalist ülkelerin 
birçoğunda dahi tarım alanlarının tamamı dev-
letleştirilmek suretiyle yapılan reformlarda 
başka ülkelerin tecrübelerinden faydalanılarak 
veya kendi ülkelerindeki uygulamadan elde olu
nan olumsuz sonuçlar göz önünde tutularak ya 
reformun başlangıcında veya sonradan bağ, bah
çe alanları tamamen veya cüzi bazı kısıtlama
larla reform kapsamı dışına çıkarılmıştır. Yu
goslavya'da halen meyva ağaçlarının % 65'i 
çiftçilerin elindedir ve bu alanların devletle iliş
kileri kesilmiştir. Son yıllarda bağ, bahçe zira-
atinden söz edilirken «meyva endüstrisi» teri-
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mi kullanılmaktadır. Zira, bu sektör gerek ya-
tırımİarınm hacmi ve gerekse İçinde çalışanla
rın maharetleriyle gerçekten bir endüstriden 
farksızdır. Endüstri alanlarında olduğu gibi 
bağ, bahçe ziraatine tahsis edilmiş arazinin üze
rindeki tesislerle bir bütün olarak kabul ve değer
lendirilmesi lâzımdır. Bağ, zeytinlik, fındıklık, 
antepfıstıklığı ve. benzerleri meyve bahçeleriy
le, kavaklık olarak kullanılan tarım arazisi çıp
lak tarla alanları değildir. Bir toprak ve tarım 
reformu uygulamasında ilâve yatırımlarla ayrı 
bir değer kazanmış tarım arazisiyle sadece do
ğal üretim gücünden faydalanılan alanların bir 
tutulması Komisyonumuzca uygun mütalaa 
edilmemiştir, üzerlerine meyve ağaçları ve 
asmalar dikilen tarım arazisi ilâve yatırımlarla 
ayrı bir değer kazanmıştır. Yatırımı yapanların 
emek ve masraf karşılıkları olarak meydana 
gelen bir değerlendirmeden faydalanmaları ta-
Ibiîdir. Bugün ülkemizde arazi değeri hariç ol
mak üzere bir dönüm meyve bahçesinin tesis ve 
verime bağlayacağı yıla kadar bakım masrafları 
7 500 - 25 000 TL. arasında değişmektedir. Hal
kımız arasında yerleşmiş «Zeytin babadan» ve 
«Fıstık dededen» sözleri bu tarım dalında ömür 
veya ömürler boyunca çalışma ve masraf ihti
yar etme lüzumunun gerçekçi ve veciz birer 
ifadesidir. Çiftçinin uzun yıllar çeşitli imkân
sızlıklar içinde mahrumiyetlere katlanarak mas
raf ihtiyar etmek, bilgi ve görgüsünü ortaya 
koyarak emek sarfetmek suretiyle meydana 
getirdiği bu tarım tesislerini tam verim çağına 
geldiği bir sırada elinden almak hakkaniyete, 
sosyal adalet ilkelerine ve reformun ekonomik 
amaçlarına aykırı ve toprak ve tarım reformu
nu olumsuz yönden etkileyecek bir davranıştır. 
Tembellik etme hakkının varlığını benimseyen
lere imtiyaz tanıyan ve yurt ekonomisine yararlı 
şartlar altında bütün hünerini, bütün imkânla
rını kullanarak tarımda entansite yaratmak su
retiyle bağ bohçe meydana getirmiş olanların 
bir nevi cezalandırılması* anlamı taşımaktadır» 
Şiandi, bu genel gerekçedir. O tasarıda yer alan 
hükümlere göre izahına girişmiyorum; daha 
esaslı gerekçeler var ve bunlar dile getirilmiş
tir. 

Arkadaşlarımın değindikleri diğer hususlara 
arzı cevap edeceğim. Bir defa burada dikkat 
edilmesi lâzımgelen husus; 55 Numaralı Geçici 
Komisyonca düzenlenen 3 ncü maddede bu ka-
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nun bakımından bir istisna getirilmiştir. Yani, 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu 
tasarısı vesilesiyle bağ - bahçe ve benzerleri bir 
bakımdan kanun kapsamına alınmamıştır, ilâ
ve edilen ve bu kanunda yer a1 an maddelerin 
kapsamında olan kısımlar vardır, bunları şim
di açıkça ifade ediyorum: Mevcut tasarıda 
6 ncı madde devir ve temlik hakkının sınırlan
dırılması esaslarını tespit etmiştir. Biz, istisna 
için gerekçe olarak kullandığımız hususların 
tersine bir davranışın içerisine giremezdik. Bu 
itibarla, devir ve temlik haklanın sınırlandırıl
ması bakımından, bağ ve bahçe kanunu kapsa
mı dışındadır. Yani, devir ve temlikinde hiçbir 
sınırlandırmaya tabi değildir. 7 nci madde, ifraz 
ve taksimin smırlandırılmasıyle ilgilidir. Bun
ların ifraz ve taksimine müsaade olunmamakta-
dır, kanun kapsamı içinde mütalaa edilmek 
icabeder. Yani, bütünlüğü muhafaza edilecek; 
verimliliği düşürecek küçülmelere, parçalan
malara imkân vermemektedir. Maddede yazılı 
olduğu şekilde, bazı maddeler bakımından tasa
rı kapsamı içerisindedir, bazı maddeler bakı
mından kapsam dışındadır; tüm kanun bakı
mından bağ ve bahçenin istisna edildiği düşün
cesi doğru değildir. 

Şimdi, Sayın özgüner arkadaşım, gerek 
2 nci madde üzerindeki konuşması ve gerekse 
bu madde üzerindeki konuşması sırasında, or
manlar içerisinde bulunan meyve bahçele
rinden bahsettiler ve 21 nci madde ile iliş
ki kurdular. Zannediyorum ki, bir ince
leme hatası var orta yerde Hükümet ta
rafından getirilen tasarısının 21 nci maddesiy
le, Komisyonumuzdaki tasarının 21 nci madde
si farklıdır; ihtiva ettiği hükümler bakımından 
da farklıdır. Bu itibarla, burada, Komisyonun 
hazırladığı 21 nci maddeyi esas almak lâzımdır. 
Yalnız orada da biz bir atıf hatasında bulun
muşuz; vermiş olduğum bir takrirle arkada
şımızın fikirleri istikametinde bu kısımları da 
düzeltiyorum. 

Mesele şu arkadaşlar: Biz bu tasarıda, 763 
sayılı Kanunun 37 nci madesiyle ilgili bir deği
şiklik yaptık. Bu da; «37 nci maddede yazılı 
gayri menkuller hakkında, şartları uygun bu
lunduğu takdirde 33 ncü madd^ hükmü uygu
lanır» şeklindeki hükmü çıkardık. 768 sayılı 
Kanunun 37 nci maddesi meridir. Bu maddeye 

göre, hak sahibi olanların haklarının şümulü 
de Tapulama Kanununda tespit edilmiştir. En
dişeyi mucip bir durum yoktur 37 nci madde 
ihyadan bahsediyor ve aynen şöyledir: «Çiftçi
yi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre: 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup 
kamu hizmetlerine tahsis olunmayan taşlık ve 
delicelik araziden 27 . 3 . 195C tarihinden önce 
masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik veya tarla haline getirilmek sure
tiyle ihya edilmiş gayri menkuller, Hazine adı
na tespit ve tescil olunur, thya edenlerle ka
nına veya akdî halefleri tutanakta ve kütüğün 
beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler 
hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun muaddel geçici maddesi hük-
TVV uygulanır. 

P»ıı nevi gayri menkuller üzerine Hazine ta
rafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o 
yeıde tatbik edilinceye kadar ahara temliki 
tasarrufta bulunulamayacağı gibi, ühya eden
lerle haleflerinin zilyetlikleri ihlâl olunamaz. 
Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kü
tüğün şerhler hanesine işaret olunur. 

Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ih
yasına başlanmış olan gayri menkuller doğru
dan doğruya Hazine adına tespit ve tescil olu
nur. özel kanunlar hükümleri saklıdır.» 

Bu itibarla, halen yürürlükte bulunan ve bu 
kanunlar ile yürürlükten kaldırılmayacak olan 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri ve 
biran evvel kanunlaşmasını birlikte arzu etti
ğimiz, Anayasamızın 131 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasına istinaden çıkarılacak kanun hükümle
rindeki haklar maihfuz ve saklıdır. 

Ancak, bu istisna maddesinde 21 nci madde
ye - ki bu okuduğum maddeye yapılan bir 
atıftır - bir hatadan neşet ederek geçtiğini tes
pit ettik; onu da çıkartıyoruz. 

Yine, aynı anlam ve şümul içerisinde kal
mak «şartıyle takdim ettiğim yeni değişiklik 
önergesinde, aynı esasları muhafaza edilerek 
bağ, zeytinlik, fındıklık, antepfıstıklığı ibarele
rinden sonra, çay plantasyonunu istisna hüküm
leri içerisine aldık. Yine, meyve bahçeleriyle, 
kavaklık olarak kullanılan tarım arazileri bölü
müne, kavaklık ve okaliptüs ibarelerini ekledik. 
Böylece, tanımlamada vuzuha kavuşturduk me
seleyi. Narenciye bahçesinin de, bütün ilim ve bi-
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Hım adamları, meyve bahçeleri tanımının içerisin- I 
de bulunduğunu açıkça belirttiler ve tadadî ola
rak zikretmenin doğru olmadığını söylediler. 

- Teknisyen tercihlerine istinaden hasırladığımız 
bu maddeyi takdim ettik. 

Şimdi, bir başka husus var arkadaşlar: «Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte» diyoruz.. 
Bu itibarla, bu sayımın ve vasıf tespitinin ciddî 
olarak yapılması lâzımdır. Haddizatında Türki
ye'de toprak ve tarım reformu nasıl yapılacak
tır meselesi düşünüldüğü zaman başlangıçta ı 
akla gelmeyen birtakım zorluklarla karşılaşıl
dığı görülüyor. Üzüntüyle ifade etmek mecbu
riyetindeyim ki, uzun senelerden beri bu top
rak reformu üzerinde söz söyleyenler, ilim sa
hibi, bilim sahibi olanlar, yetkili olanlar, - özel
likle söylüyorum - tarımla uğraşan kıymetli 
mütehassıslar, bir taraftan bu toprak ve tarım 
reformunun yapılmasını arzularken, diğer ta
raftan buna ait ve bunu sağlam temellere otur
tacak bir envanter çalışmasına girmemişlerdir. 
Komisyonumuzda bunu tespit ettik ve gerçek
ten üzüldük. Bu itibarla, mevcudolan tarım ara
zisinin, kanunî hilelere başvurmak veya alda- ı 
tılmalar suretiyle toprak ve tarım reformundan 
kaçırmak için hareket edenlerin çıkabileceğini 
düşünmek suretiyle kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte bir yerin ilim ve fen esaslarına uygun 
olarak bu tarif içerisinde bağ, bahçe, fındıklık, 
antepfıstıklığı olup olmadığı hususunu tespit. 
etme görevini Tarım Bakanlığına verdik. Bu | 
görevin verilişinde hem bu suiistimali önlemek 
ve hem de kıymetli mütehassısların bulunduğu, 
bünyesinde 6 000'i mütecaviz ihtisas görmüş I 
tarım mütehassıslarının bulunduğu bir bakan
lıkta ciddî bir envanterin yapılmasına vesile ol* ! 
mak ve bir tedbir getirmek için 2 nci maddeye \ 
koyduk. Eğer Türkiye'de bu envanterler yapıl- | 
mazsa, toprak ve tarım reformundan elde edil- j 
mek istenilen sonuçların alınması mümkün de- | 
ğildir. İşte o zaman, münakaşası yapılan ekono- | 
smik amaca mı önem verelim, sosyal amaca mı 
önem verelim, siyasî amacımız ne clsun hikaye
leriyle karşı karşıya kalırız. Şayet, ekonomik 
amacı ve öngördüğünüz sosyal amacı iyi bir 
şıekilde gerçekleştiremezseniz, uygulayamazsa
nız arzu etmediğiniz korkunç ve çirkin siyasî 
amaçla karşı karşıya kalırsınız. Bu itibarla, 
envantere hükümetlerin ciddiyetle eğilmesi lâ
zımdır. Envanterin ciddiliğini tespit etmek için i 
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tedbir niteliğinde bunu getirdik. Masraf yeri
ne masruf olmalıdır. Bu düşünceyle madde dü
zenlenmiş durumdadır. 

Bir önemli konuya daha dokunacağım: Sa
yın Ömer Buyrukçu «Birinci Erim Hükümeti 
tarafından getirilen 3 ncü maddede iyi bir 
tanımlama var ve orada sulanan arazide 150 
dönüm, sulanmayan kıraç arazide 600 dönüm
lük bir limit mevcut ve ayrıca sulanan arazi 
ile kıraç arasi veyahutta sulanan topraklarla, 
bağ ve bahçe bir araya geldiği veyahutta su
lanmayan kıraç topraklarla bağ, bahçe bir kim
senin elinde bulunduğu takdirde birtakım kat
sayılar var. Bunlar isabetli idi ve bunlar peşin 
olarak tespit edilmişti, herkes ne yapacağını 
bilirdi» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının amaç
ları görüşülürken, hangi amaca çok daha önem 
verilmesi lâzımgeldiği hususunda çeşitli görüş
ler ileri sürüldü. Yalnız biz Komisyonda dik
katle bir konu üzerinde durduk. Defalarca, gSr 
rek maddeyi gerekse gerekçeyi okuduk. Eğer 
iyi bir inceleme yapılmazsa, üzerinde dura dura 
bir defa, üç defa, beş defa okunmazsa bu mad
delerin manası anlamak mümkün olmuyor; 
istediğiniz kadar ihtisasınız olsun. Ook güzel 
bir yerleşme gördük. Mesele arkadaşımın dedi
ği gibi değildir. Bu miktarlar, siyasî amacı ger
çekleştirmek için konulmuş olan miktarlardır. 
Orada, dikkat ederseniz elinde toprağı bulunan, 
tarım arazisine sahibolan vatandaşlarımıza, bil
cümle Toprak ve Tarım Reformu kanunlarında 
olmasına rağmen, bırakılacak arazi miktarı gö
rüşülmemiştir, prensibolarak dahi konmamıştır. 
Yani, bir toprak ve tarım reformu uygulanma
sı sırasında, elinde toprağı olanla olmayan ara
sında bir fark yapılacak mı? Ne miktar arazi 
bırakacağız hususunda, hem mütehassıs olarak 
çağırıp dinlediğimiz profesörler tereddüde düş
müşlerdir, hem de komisyon tereddüde düşmüş
tür. Bilâhara bu vuzuha kavuşmuştur. 

Mesele su arkadaşlar : Bu ilkeye ilk tasarıda 
yer verilmemiştir. O zaman endişe başlıyor. O 
tasarıda, elinde sulanan toprak bulunan kimse
ye 150 dönüm verileceği düşünülmüştü belki, 
ama elinde sadece bağ' - bahçe varsa katsayıla
rın hesabına göre 25 dönüm, 30 dönüm - hesa
bına şu anda hatırlayamadım - bir miktar bıra
kılacağı yazılıdır. Anatoprak ve Tarım Refor-
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mu Kanunu geldiğinde, elinde bu tür, ziraate 
tahsis edilmiş bulunan veyahut bu evsafta top
rak bulunan bir vatandaşımızın, daha fazla 
toprak alma düşüncesiyle bağı ve bahçeyi tahri-
betmemesini engelleyecek sebepleri orta yerden 
kaldırmak lâzımdır. Mecburduk bunu yapma
ya; Türkiye'yi tahribederdik. 

Şimdi, oradaki katsayılar, oradaki sulanan 
topraklardaki 150 dönüm, sulanmayan toprak
lardaki 600 dönümlük miktarın esaslarını açık
lıyorum: Yapılacak tespitlerde, tarımla uğraşan 
bir kimsenin elinde sulanır topraklarda 150 dö
nüm, sulanmayan kıraç topraklarda 600 dönü
mü geçen arazi olduğu takdirde bu arazilerin 
tamamının istimlâk edileceği hükmü vardır. 
Yoksa bu miktarlar, tarımda uğraşan ve elinde 
toprağı olan vatandaşa bırakılacağı arazi mik
tarlarının tavanı veya tabanı değildir. Eğer 
150 dönüm sulu toprağınız varsa mesele yok
tur, ama 151 dönüm toprağınız olduğu takdirde 
tamamen toprak elinizden alınacak ve toprak 
rezervi içerisine sokulup, hiç elinde toprağı bu
lunmayan veya yeter derecede toprağı bulun
mayan vatandaşlar gibi kuyruğa dizilmek su
retiyle siyasî tercih hakkını kullanarak tarım 
arazisi sahiplerine de tespit edilecek normlar 
içerisinde arazi verilmesi öngörülüyordu. Bu bir 
siyasî amaçtır. Bu miktarlara, bu aldatıcı ifa
delere iyi dikkat etmenizi hassaten kıymetli ar
kadaşlarımdan rica ediyorum, iyi anlaşılmayan, 
iyi takdim edilmeyen konuların kamuoyunda 
yanlış anlatılması da halkımızı huzursuz etmek
tedir. Bu komisyon hiç bir zaman, evvelki Hü
kümette bulunan arkadaşlarımızın ifade ettiği 
gibi, araziyi çarçur etmek veyahutta domates, 
patlıcan bahçelerini kapsam dışına taşırmak gi
bi bir düşünceye sahibolmamıştır. 

Dile kolay gelen, halkı aldatan veyahutta 
bazı çevreleri hoşnut kılacak sloganlardan ka
çınılmasını, gerçek bir toprak ve tarım refor
munu işleyen insanların kaçınması lâzım oldu
ğunu ifade ediyorum. Bu itibarla,. (C. H. 3?. sı
ralarından karşılıklı konuşma) öyle söylüyorum 
ben Sayın Şener, tescil ettim. Bu beyanlardan 
biz mesulüz. Bu itibarla,- esasen bu işin mevzuu 
kalmadı.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır, yan
lış Sayın Başkan. 

Grup adına söz istiyorum Baym Başkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bu tasarı
da sadece konuştuğumuz iş. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Polemiğini 
yaptın, ben de yapacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Beyefendi 
ben polemik yapmam... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Polemiğini 
yaptın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Ben, Mecli
sin Komisyonunun Başkanıyım.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tavzih et
sin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Polemiğini ya
panlar, zamanında Devletin radyolarını işgal et
mek, basın toplantısı yapmak, televizyon ekran
larına çıkmak suretiyle yapmışlardır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Komisyonunuzun 
Başkanı, bu toprak ve tarım reformuna en ufak 
bir nakısa gelmemesi için birgün basma en ufak 
bir beyanatta bulunmamıştır Sayın Şener. (A. P. 
sıralarından «Bravo Başkan, bravo» sesleri.) 
Polemik yapmak kolaydır, çıkmadım.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — «151 dönüm 
ise tamamı alınacak» dediniz, Yanlış bu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Tekzibediyo-
ruz sizin şeyinizle. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — «150'nin üze
rinde» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Şener rica edeceğim. Söz hakkınız var, 

söz sırası gelince izah edersiniz. 
Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Ben de sizin 
gibi anlamayı çok isterdim. Baltan öyle anla
mıştık. Sorduğumuz sualler ve aldığımız cevap
lar zabıtlarda mevcuttur. Gerekçesini okuyo
rum beyefendi, dikkatle siz de inceleyin. 

BAŞKAN — Lütfen konuya dönün efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Aynı konu 
efendim, 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma mevzuu yap
mayın efendim. 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Orada sa
rahat getirebilirdiniz Sayın Başkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — O zaman sa
rahat getirdik; fakat ne yapalım ki, o çalışma
larımız da heba oldu. Yeni Hükümet yeni bir 
tasarı getirdi. O tasarının da burada konuşul
ması lâzımgelir demiştik, Meclis başka türlü 
karar verdi. Boynumuz kıldan ince... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun, lüt
fen konuyu izaha devam edin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Benim tak
dimim bundan ibarettir. 

Yine söylüyorum, sadece öntedbirler Kanu
nunun uygulanması bakımından bu istisna mad
desi burada yer almıştır. Hükümetin yeni ha
zırlığı toprak ve tarım reformu anakanun tasa
rısında bağ, bahçe ve benzerleri kanun kapsamı 
içerisindedir. Bu konu tekrar Meclisin komis
yonlarında görüşülecek, tekrar Heyeti Umumi-
yeye gelecek, takdiri o zaman yapılacaktır. Ger
çekten anatoprak ve Tarım Reformu Kanununda 
istisna edilecek mi, edilmeyecek mi konusunun 
tartışılacağı yer, o tasarıdır. Burada sadece 
tedbirler bakımından istisna edildiğini arz ve 
takdim ediyorum. 

Saygılarımı sunarım.. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sual sor

mak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Tümü üze

rinde Sayın Devlet Bakanı ilhan öztrak konuş
tuğu zaman, bu Toprak ve Tarım Reformu ön
tedbirler tasarısında bağ, bahçenin istisna edil
mediği mealinde konuştu, yanlış anlamadıysam. 
Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı, bunun istisna 
edildiği iddiamıza katıldı. Bu hususun sarahata 
kavuşmasını, birbirlerine ters düşüp, düşmedik
lerinin sarahata ulaşmasını isteriz. Kendi gö
rüşü bakımından Sayın öztrak'm görüşüne ay
kırı olması, anlaşılmaz olan maddelerin, anlaşı
lır hale getirmek şeklindeki savunmayı teyide-
der. Kendinin bunu açıklamasını isteriz. 

ikincisi, hem öntedbirler tasarısı Komisyo
nunda, hem de anaref orm Komisyonunda da Sa
yın ismail Hakkı Tekinel Başkandır. Şimdi, 
öntedbirlerde bağ, bahçe istisna edildiği nazarı 
itibare alınırsa, anareformda bunların istis

na edilmemesi bir çelişki değil midir, yani is
tisna burada ona ters düşmüyor mu? Yok, bu 
haliyle anareformda da istisna edilmesi savun
masını mı yapacaklar veya görüşleri nedir? 

Bir sakınca yoksa bunu da açıklasınlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben Sayın Devlet Bakanının görüşlerini 
tekzip edecek durumda değilim. Devlet Baka
nına ait görüşler kendisine aittir. Benim göre
vim, 55 numaralı Geçici Komisyonda kabul edi
len metnin savunmasından ibarettir. Ben metne 
göre görüşüyorum ve açıkça diyorum ki, bu ka
nunda yer alan «Toprak ve tarım reformu açı
sından geçersiz tasarruflar» başlığını taşıyan 
4 ncü maddesi bağ, bahçe ve benzerleri hakkın
da uygulanmayacaktır, «istisnai haller» baş
lığını taşıyan ve 4 ncü maddeyle, ilgili madde 
de uygulanmayacaktır. Ama geliyoruz, devir 
ve temlik hakkının sınırlandırılması konusunda, 
bu tür arazinin parçalanmamasını önlemek, if
raz ve taksim hakkının sınırlandırılmasını ön
lemek için kapsam içerisine aldık. Yani diyo
ruz ki, bunlar bütünlüğünü muhafaza etsin. İs
tisna ettiysek, istediği şekilde bağ ve bahçe sa
hipleri arazisini küçültmesinler, verimi düşür-
mesinler. 

Yine, 8 nci madde var. Bu, Devletçe dağıtıl
mış olan bazı arazinin devir ve temlik edileme
mesi ve arazi dağıtımının durdurulmaması mad
desidir. Bu madde bakımından da Tedbirler 
Kanununa tabidir. 

12 nci madde, beyanla ilgilidir. Bu tür ara
ziye şahibolanlar da diğer arazi sahipleri gibi 
bu kanuna uygun olarak beyanda bulunacaklar
dır. 

13 ncü madde, beyanın kime verileceğine ait 
hükümleri göstermektedir. Bağ ve bahçe sahip
leri de bu maddeye uygun hareket edeceklerdir. 

14 ncü madde, süresinde bildiri vermemenin 
ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmanın müeyyi
desine aittir. Bu uygulama onlar için de vardır. 
Yani, bu tür istisna edilen arazi ifraz ve taksim 
edilememe bakımından bu kanun hükümlerine 
tabidir. 

ileride bu istisna hükmü konacak mıdır, kon
mayacak mıdır?.., 
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Takdir ederseniz arkadaşlarım, benim bunu 
ifade etmem mümkün değildir. Ben Komisyon
da Başkanım, benim de bir oy hakkım vardır. 
Bunu da peşinen sunmak imkânına sahip deği
lim. Çünkü, araştırmamız lâzımgelen pek çok 
konular olduğu kanısındayım. Dinliyoruz, ça
lışıyoruz. Memleketin menfaatleri neyi uygun 
gösteriyor ise, Anayasa doğrultusunda o mua
melenin yapılacağından herkesin emin olması 
lâzımdır. Yalnız, Sayın Hükümet, getirdiği ta
sarıda ayrım yapmaksızın bağ, bahçe ve ben
zerlerini de anatasarıda kapsam içerisine al
mıştır. Henüz Komisyon kararını vermemiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kişisel gö
rüşünüzü söylemekte mahzur var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Görüşümü 
söylemekte mahzur yok. Verimli işletme konu
ları ortaya çıkacaktır. Bunu peşinen tescil et
mek mümkündür. Araştırma yapıyoruz, araştır
ma sonucuna göre hâsıl olacak kanaate sahibo-
lacağım. Şimdilik mümkün gözükmüyor Sayın 
özgüner.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Komisyon olarak görüşlerinizi ifadeye muk

tedirsiniz. Burada Komisyon Başkanı olarak 
konuşyorsunuz, onun dışında bir beyana muk
tedir değilsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Zaten öyle 
söylediler efendim. Komisyon adına konuşmam 
mümkün değildir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Şimdi açık oy sonucunu arz 

edeceğim, bilâhara size söz vereceğim Sayın Şe
ner. 

Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
açık oylamasına 282 sayın üye katılmış olup; 
275 kabul, 6 ret, 1 çekinser oy kullanılmış, tek
lif kanunlaşmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare 
Âmirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifinin açık oyla
masına 282 sayın üye katılmış; 274 kabul, 7 ret, 
1 çekinser oy kullanılmış, gerekli çoğunluk sağ
lanmış ve teklif kanunlaşmıştır. 

Buyurun Sayın Şener. 

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

Sayın Başkanın yanlış bir tefsiri yüzünden 
söz almış bulunuyorum. 

Aslında o madde kaldırılmış ve yeni bir mad
de ilâve edilmiştir. Komisyonun o madde üze
rinde görüşünü belirtmesi icabederdi. Ama bi
raz - ki, yerinden kendisi söylemese, söylemez
dim. Belki o manada değildi, ama benim anla
mım o manada idi - polemik yapılmıştır. Ben şu 
151 dönüm meselesini savunacak değilim. Bu 
grubun da bakanı vardı orada, benim grubumun 
da bakanı vardı. Ama aslında bu grupların üs
tünde bulunan, hani üst seviyede, (A. P. sırala
rından «Partilerüstü» sesleri.) partilerüstü sevi
yede kurulmuş olan bir Hükümet var... Canım 
partilerüstü seviyede oldu da, şimdi arkadaşları
mızı da grubumuzdan atacak değiliz ya, grubu
muzun içindedirler. Ama tasarı partilerüstü 
bir Hükümetin tasarısı olarak bizim buraya gel
di. Hakikatları konuşmaya mecburuz. 

150 dönüm ile 600 dönüm olan toprak rezer
vini parçalamamak, yani toprakların küçük par
çalar haline getirilmemesi için iki hudut kon
muştur. Bütün anlamımız bu idi. Defalarca 
sorulmuştur ve defalarca cevap alınmıştır. 151 
veya 601 dönüm olunca bu nereye bağlıdır?, ön-
tedbirler tasarısına tabidir. Doğru. Ama, bu de
mek değildir ki, kamulaştırılacak, bu demek de
ğildir ki, bırakılacak. Hayır, 150 dönüm ne bı
rakılacak arazidir, ne kamulaştırılacak arazidir. 
Bunun altını da böyle çizelim. 

Arkadaşımız Sayın Başkan başka türlü an
lar, biz oradaki bütün üyeler başka türlü anlarız, 
bunun manası yoktur. Efendim böyle söylenmiş.. 
Böyle bir madde yoktur; 150 dönüm, 151 oldu
ğu zaman öntedbirler tasarısının içine girer. 
Doğru. 601 dönüm olduğu zaman öntedbirler ta
sarı içine girer. Ama bu kamulaştırılacak, alı
nacak veyahut da verilecek diye bir şey yoktur. 
Ne oldu şimdi? Anatoprak Reformu kanunu ta
sarısında sulanan arazi için 150 dönüm idi. Şim
di ise sulananla sulu arazi ayrı ayrıdır. Şimdi 
verilecek olan toprak bazı kazalara göre 32 dö
nüme indi. Hani orada bağırıyorduk... E. Şim
di öyle. Demek ki, o Hükümet veya bu Hükü
met getirirken 150 dönüm veya 600 dönüm baş
ka manada kullanılmıştır. Sayın Başkan onu 
böyle bilmelidir ve öyle zabıtlara geçirmelidir, 
başka türlü değil. 
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Şimdi anatoprak reformunda 300 dönüm ku
ru arazide bırakılacak olan, Adana gibi veyahut 
da daha başka sulu olan yerlerde, ovalarda 300 
dönüm olan yerler var, 2 bin dönüme kadar olan 
yerler var. Elbette ki, aşağıda bulunan, efen
dim Edirnenin kıraç olan bir yerinde; Kars'ta 
kıraç olan bir yerdeki arazi ile münbit olan bir 
yerdeki arazi başkadır. Şimdi demek ki, arka
daşımızın söylediği öyle değilmiş. Yanlış... 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Kıraç 
değil. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arka
daşım; her halde bu toprak klasifikasyonunu 
ben kaymakamlık makamlarında öğrenmedim. 
Anlıyor musunuz?.. Lütfediniz, her halde bun
ları biliyorum. Ben, bunun fiziksel ve kimyasal 
yapısını da bilerek buraya çıkmışımdır. Lütfe
diniz de burada biribirimize söz atmayalım. He
le, yani evrak havalesiyle - anlıyor musun - bu 
işler öğrenilmez, istirham ediyorum. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?. 

Yok. 
Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan; 

önergeler çoksa, belki çalışma süresi kâfi gelme
yecektir. Bundan dolayı vaktin geciktiğini ifa
de etmek istiyorum. Ama yine de takdir zatıâ-
linizindir. 

BAŞKAN — önergeleri okuttuktan sonra, 
önerge adedine göre mukteza tayin edeceğim 
efendim. 

önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü 

maddesinin tasarı metninden tamamıyle çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka

nun tasarısının 3 ncü maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

Bu kanun bakımından arazi büyüklükleri : 
Madde 3. — Bir kişinin veya birkaç kişinin 

ortaklaşa mülkiyetinde olan tarım arazisinin 
toplam yüzölçümü, çayır, mera, bağ, bahçe, 
meyvelik, fındıklık, fıstıklık, kavaklık ve ben
zeri yerler dahil, sulanmayan topraklarda 300 
dönümü (dekarı) sulanan topraklarda 75 dö
nümü aşması halinde, arazi veya arazilerin tü
mü bu kanunun kapsamına girer. 

Sulanmayan topraklarla sulanan topraklar 
bir arada bulunuyorsa, sulanan arazinin 4 ka
tı, sulanmayan arazi miktarına eklenerek, tü
mü sulanmayan arazi sayılır. 

Bu kanunun uygulanmasında ve genellikle 
toprak ve tarım reformu uygulamasında, ara
zinin gerçek yüzölçümüne itibar edilir. Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, köylülerce se
çilen toprak reformu köy kurullarından yarar
lanarak, arazinin gerçek yüzölçümünü sapta
makla görevlidir. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka

nun tasarısının 3 ncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana Milletvekili 
Turgut Topaloğlu 

«Madde 3. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte, bağ, zeytinlik,, fındıklık, Antep fıstık
lığı, narenciye bahçeleri ve benzerleri, meyve 
bahçeleriyle kavaklık ve okaliptüslük olarak 
kullanılan tarım arazileri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 18, 20 ve 21 nüi maddeler hükümleri ha
riç bu kanun kapsamı dışındadır. 

Bir tarım arazisinin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, Antep 
fıstıklığı, narenciye bahçeleri ve benzerleri 
meyve bahçeleriyle kavaklık ve okaliptüslük 
olup olmadığı bilim ve fen esaslarına göre Ta
rım Bakanlığınca tespit edilir.». 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 3 ncü madde

sinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
Trabzon Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Ahmet Şener Mehmet Yüceler 
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«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte,, bağ, 
zeytinlik, fındıklık, antepfıstıkhğı ve benzeri 
meyve bahçeleriyle kavaklık olarak kullanılan 
tarım arazileri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 
20 ve 21 nci maddeler hükümleri hariç bu ka
nunun kapsamı dışındadır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu öntedbirler kanun tasarısının 3 ncü mad
desinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

55. No. lu Geçici Komisyon 
Başkanı 

İstanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Tekinel 

Bağ, bahçe ve benzerleri ile ilgili hüküm
ler : 

Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, bağ, zeytinlik, fındıklık, antepfıstık
lığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile, meyve 
bahçeleri, kavaklık ve okaliptüslük olarak kul-

10 . 7 . 1972 O : İ 

lanılan tarım arazileri (bu kanunda yer alan 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirleri ile ilgi
li maddeler hükümlerinden; 6, 7, 8, 12, 13 ve 
14 ncü maddeler hükümleri hariç) bu kanunun 
kapisamı dışındadır. 

Bir tarım arazisinin, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, An
tepfıstıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile 
meyve bahçeleri, kavaklık ve okaliptüslük olup 
olmadığı bilim ve fen esaslarına göre Tarım 
Bakanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Efendim, önerge adedinin çok 
fazla bulunması, önerge sahiplerinin, önergele
rinde belirtildiği gibi, söz alma ihtimalinin mev-
cudolmaısı nedeniyle; çalışma süremizin de bit
mek üzere olmasını hesaba katarak; müzakere
leri burada kesiyor ve 11 Temmuz 1972 Salı 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

• * • 
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Millet Meclisi idare Amirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifine verilen oyların sonucudur. 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğru 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAKbSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamidi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Aüd İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar ( 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 282 

Kabal edenler : 275 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 158 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Osman Soğukpınar 
II. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhanıgi] 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altuınbaş 
İbrahim Aytaç 
Oihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

edenler] 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çaikmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atl ı ' 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat > 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hnlkl önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demîrer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 

Abdüllâtif Eınşarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabah&tj&ı 9*TCJ 
Nafiz Yıüidinm 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIÖ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

Feıühullah Taşfcesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

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

GAZİANTEP 
Şinasi Colakoğlu 
Ali İhsan Gögüş 
İ. Hüseyin İnci oğlu 
Mehmet Kılıç ı 
Mehmet Lûtfi Söyleme» 
Muhittin Sayın 

GİRESUN . 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
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Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İlhami Sancar 
Ak gün Silıivrili 
İsmail Halkla Tekine] 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurd-oğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdeım 
Nihad Kürşad 
Şinasıi O'sma 
Akın Özdemir 

KARS 
Lâtif Aküızüm 
İsmail Hakkı Alaca 

Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Kocukı 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz ı 
Saîbri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çamlkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Engini ( 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Kocaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmöt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez ' 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 

Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalemer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlıı 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Deaıgdız 

VAN 
Kin yas Kartal 
Fuat Türk oğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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ANKARA 
Emin Paiksüt 

ANTALYA 
Süleyman -Çiloğlu 

ADANA 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulus'oy 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ata öv 

AltTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bışlk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Dem ir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

[Reddedenler] 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumeu 
İZMİR 

Kemal Önder 

[Çekinser] 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

[Oya hatılmıyanlar] 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tonubuş 
Arslan Topçübaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim; Oinisli 
Rıfkı Danışmam !(B.) 
Selçuk Erverdd 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz (İ.) 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar Özdemir 
A. Turgut Topal oğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Şeref Bakşık 

M. Hulusi Çakır 
ihsan Gür s an 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eribafoan 
Mustafa Ku'bilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. E/tem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstiindağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ertuğrul Akç.a (İ.) 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

— 473 — 



M. Meclisi B : 123 1Q . 7 . 1972 O : 1 

MARAŞ 
Mehmet ÖzVM 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Nuri Kodanıaımoğlıi 
(B.) 
Haydar' Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

1 

1 
I 
1 
] 

RİZE 
EnolAkçal (B.) 
Hasan Basri ALbayrak 
Salih Zeki Köseoğhı 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe • 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Üvet ' 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath (Bgk.V.) 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
O'rham Öztrak 
M. Sabri Sözen 

TOKAT 
Reşit Önder 
Yusuf Ulıısoy (İ.) 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Adi Rıza Uzuner (B.) 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 1 
lydın 1 
3ursa 1 
Diyarbakır 1 
Mime 1 
Elâzığ 1 

Hatay 1 
Kocaeli ) 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 10 

TUNCELİ 
Ke;nal Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Bahri Karakeçili (1.) 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Taran 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. Â.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet (Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

*>9<t 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A / l ) 
ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklif ine verilen oyların sonucu: 

(Kabul edilmiştir.' 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Riza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Mlelüh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hanindi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 282 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 158 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buynıkçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelıik 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altuııbaş 
İbrahim Aytaç; 
Cihat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertdöm 
Mehmet Niyazi Grürer 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman T a n 

edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 
Ertuğral Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Ba.ğcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım, Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı ( 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhamji Ertem; 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gaeıroğhı 
Gıyasettin Karaca 

Fethullah Taşkesfenliıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin Inciioğhı 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
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Nizamettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Caviıt Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün SiliYrili 
ismail Hakiki Tekmel 
Naime İkbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
ŞeVket Adalan 
Burhanettdn Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naâld Erdem 

Nihiad Kürşad 
Şiııasd Oluma 

,Akm özdemir 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeılteikin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğkı 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğüu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıfkçı 
Hasıan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Stezai Ergum 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koıçaış 
Orhan Okay 
Talhsin Yılmaz özituna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğhı 
Mesut Erez 
ilhan Ensoy 
Kemai Kaoar 

MALATYA 
ismet inönü 

Mustafa Kaftan. 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa örlhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Sev fi Güneştan 
Abdul>:adir Kermooğlu 
-AbduUadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NlÖDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMBUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Salâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan BMncioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ak'soy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü' 

UŞAK 
Orhan Demgiız 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Isımail Hakkı Akfdoğaıt 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 
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ZONGULDAK 
Fuat A3k 
Ahmat Nihat Akın 

Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahm©t Günw 

Cahit Karakaş 
S. Tekin Miiftüoğlu 
Kevni Nedimoğılu 

AFYON &ARABİSAR 
Kâzım Uysal 

IZMlR 
Kenıial önder 

ANKARA 
Emin Palksiit 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Süleyman Çiloğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumçu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

ADANA 
Alpaslan Türkeış 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoglu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Vehibi Meşjhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüeeoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhan Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALBEESÎR 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS-
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

[Çekinser] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalm 

[Oya kahlmıyanlar] 
BOLU 

Kemal Demir (B.) 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sexgin 
Zekiye Gülsen -

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomjbuş 
Arslan Topçuıbaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
San4 Aralan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Haaan De$er 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sam/et Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turnası Bilgin 
Rasimı Oiniali 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdî 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz (t.) 

GAZİANTEP 
Mehm«t Lûtfi Söylem» 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B. t 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
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İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaJkd Üner 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Env«r Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Âdeımjoğkı 
Vehbi Engiz 
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KONYA 
irfan Baran 
Baftıri'Bağdaş 
Necmettin Erlbakan 
Mustafa Kulbilay tmer 
İhsan1 Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1 Eteni Kıdıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Süfean 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Eraoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
ErtuğrulAkça (î.) 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 
Hasan Baısri AlbayraJc 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
B, Turgut Boztepe 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı (Bşk.V.) 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztra'k 
Mustafa S'aJbri Sözeıri 

TOEAT 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy (i.) 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Açık üyelikler] 
Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Bahri Karakeçili (1.)' 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Addl Turan 
M. Faihri Uğra&ızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(t A.), 

YOZGAT 
AhJdııllah Baştürk 
O Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

\^m<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

123 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 7 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
2/684; C. Senatosu 2/21) (M. Meclisi (S. Sayısı : 
720; C. (Senatosu S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 7 . 1972) 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Amirlerinin, J972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve «R-» işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
(Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/721; C. Sena
tosu : 2/24) (M. Meclisi S. ıSayısı : 723; C. Se
natosu : iS. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
7 . 7 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko-
mSsyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma' 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '30, 82 nci maddelerinin değiş'tirilmesfcıe 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/61)1, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1072) 

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

X 4. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



IV I 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur- I 
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375 ve 
375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971: 
29 . 12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 , 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

5. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 | 

I e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakaıya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
v e 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet .Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu rapora (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

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

14. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Türfk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 

I (Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 



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

16 . — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıikrasmın değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
©k) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kayıun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

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

19. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Damıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

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

21. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

I 22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 .5 .1972) 

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

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 403 
I sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad

desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları ('2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(& Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarıım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 

1 Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 



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

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plam komisyonları raporları 
(2/İ97) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tariMi ve 
195 sayılı Basm ilân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : ,17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Oömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

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

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
iu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci eik) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

4 — 

i 10. •—• Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci' hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contpy köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu. Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Döinirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-

I nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükdc-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hajkkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan komisyonıLarmdan seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 .2 .1972 ) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt-

^ ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 

I değişitirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 



ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 , 1972) 

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

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

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
Cioğlu ile Avııi Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (;S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

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

22. — Bartın ilçesinin Escnyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

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

X 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

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

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaştım, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1(972) (içtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 27. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi-

I lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra-
I poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 

tarihi : 2 . 5 . 1972) 

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

29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

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

31. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madda eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
CS. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

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

X 33. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

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

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

36. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2G15 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 37. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan ÜyeCi Ea-
gıp Ünerln, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

38. — 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkmdırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1972) 

42. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

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

44. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve-



kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanuni tefeliıfi ve Sağlılk ve Sosyal Yardımı ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

45. — Cumhuriyet [Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci >ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971. 
- 27 . 6 . 1972) 

46. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 47. — 29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Finans
man Kanunu ile diğer bazı vergi kanunlarının 
değiştirilmesi! hakkında kanun tasarısı ile Si
nop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit 'Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İstanbul Mil
letvekili Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin, değiştdrilnıesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçjilen 6 şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 48. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kammunu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları' 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

X 49. — 261 sayılı Kanun gereğince hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 667 ve 667'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 50. — 261 sayılı Kanım gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayisı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 




