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Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 3 arkadaşının, inhisar Beyiyeleri üçte 
birlerinin harb malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 
1485 sayılı Kanuna ek kanun (2/368) (S. Sayı
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 128 nci Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen sayın 
üyelerden bu birleşimde sadece üç sayın arka
daşımıza söz verebileceğim, diğer arkadaşları
mın isteklerini önümüzdeki birleşimde karşıla
mak imkânını bulacağımı umuyorum. 

Sayın Şinasi Özdenoğlu.... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Müsaa
de ederseniz bu birleşim konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Gelecek birleşim rica ediyorsu
nuz. 

1. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın 
pamuk taiban fiyatları konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Akarca, pamuk ta
ban fiyatları konusunda gündem dışı söz ta-
lebetmişsiniz. Kısa olmasını rica ediyorum Sa
yın Akarca, buyurunuz efendim. 

ADNAN AKARCA (Muğla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Taban fiyatlarıyle ilgili gündem dışı söz al
mış bulunuyorum. Hububat üreticilerinden son
ra, Ege, Antalya ve Çukurova bölgeleri pamuk 
ekicileri de Hükümetçe ilân edilen pamuk ta
ban fiyatlarının maliyet altında olduğunu id
dia ederek bu yüzden duydukları büyük üzün
tüyü elan ifade etmektedirler. 

Bizim kanaatimiz, evvelce bu konuyu dile 
getiren bazı sayın arkadaşlarımız gibi, taban fi
yatlarının yeniden ele alınması gerektiğidir. 
Fakat bu konuda şimdiye değin yapılmış olan 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyo
ruz, 

haklı tenkidlere karşı verilmiş olan cevaplar 
hiç tatminkâr olmamış, makul ve uygun karşı
lanmamıştır. 

Yüksek Meclisimizde buğday taban fiyat
ları üzerinde gündem dışı bir konuşma ya
pan Sayın Kemal Demirel arkadaşımıza 
Ticaret Bakanı Sayın Talû vermiş olduğu 
cevapta, taban fiyatlarını daha fazla yük
seltmenin yüzde 20 fiyat artışına sebebo-
lacağını ifade suretiyle çiftçi kütlesinin 
gene mağdur olması gerektiğini açıkça 
ihsas etmiştir; fakat bendeniz Ticaret Bakanı 
Sayın Talû'nun Yüksek Meclisteki bu beyanına 
ve bu ihsasına katiyen hayret etmiş değilim. 
Çünkü Türk ekonomisi öteden beri hükümetler 
tarafından çiftçi aleyhine alman bu nevi kararla 
ayakta tutulmak istenmiştir. Şimdiye kadar bu 
memlekette ucuzluğun yolu daima çiftçinin sır
tından geçmiştir. Evet, maalesef henüz hakkını 
arayacak şekilde güçlü bir teşkilâta kavuşama
mış olan Türk çiftçi kütlesinin daima karşılaş
tığı doğal bir sonuçtur bu. Mamafih, çiftçile
rimiz şimdi daha çok uyanmakta, haklarını al
mak veyahut da aramak için diğer meslek grup
ları gibi etkili bir tarzda teşkilâtlanmanın bi
lincine gittikçe sahibolmaktadırlar. 

inşallah bir gün Türkiye'deki ucuzluk çift
çinin ürününe düşük maliyet altı fiyatlar veril
mek suretiyle temin edilemeyecektir. Burada he
men şu gerçeği kaydetmeliyiz ki, Türk çiftçisi 
hiçbir zaman bir harman sonu dervişi olamamış 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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yani, yetiştirdiği üründen iyi bir pay alamamış
tır. Bugün Türk çiftçisinin eli hamurlu fakat 
karnı tok değildir. Bu konuda ise bizim isteği
miz şudur : 

Çiftçinin hakkı hiçbir saman ziyadesiyle tüc
carın ve Devletin olmamalıdır. Biz bu gerçeği 
ötedenberi dile getiriyor fakat bir türlü hükü
metlere dinletemiyoruz. 

ISayın milletvekilleri, pamuk ürünü, pamuk
lu mensucat sanayiimizin hammaddesi olduğu 
kadar Türkiye için geniş bir ihracat imkânı ya
ratmıştır. Pamuktan yılda 200 000 000 dolara 
yakın bir gelir sağlanmaktadır. Türkiye pamuk 
ihracatçısı ülkeler arasında 6 ncı sıraya girmiş
tir. Bu yıl ise Türkiye'nin 300 000 ton civarında 
pamuk ihracedeceği tahmin olunmaktadır. 
Türk pamuğunu yetiştiren ve Türkiye'ye büyük 
döviz getiren pamuk .ekicilerine verilen taban 
fiyatlarının mutlaka adil ve mâkul olması bu 
bakımdan da, her şey bir yana, bir hakkaniyet 
icabıdır. 

Kaldı ki, pamuk taban fiyatlarının isabetsiz 
oluşuna ait tarımsal nedenler de çok kuvvetlidir. 

Sayın milletvekilleri, bu yıl sırf Ege bölge
sinde pamuk ekim aîanı 2;5 milyon dekar ka
dardır. Geçen yıla nazaran yüzde 14'e yakın 
oranda bir ekim artışı olmuştur. Bu yılki ürün 
Ege mıntakasında 210 000 ton kadar tahmin 
edilmektedir. Bununla beraber ekim alanların
da çoraklık gibi nedenlerle boşluklar olması, ot 
ve haşerelerle yeterli mücadele yapılamaması, 
dolu gibi felâketlerle karşılaşılması, işçi ücret
lerinin çok artması ve bu yüzden çapanın ge
rektiği şekilde vurulamaması, ürüne menfî et
ki yapmıştır. Bunların yanı sıra tohumluk, akar
yakıt, tarımda kullanılan alet ve makinalarla, 
gübre ve ilâç fiyatlarının^ artışını, Sayın Melen 
Hükümetinin dikkate alması mutlaka gerekir. 

Sık sık tarım dış pazara uygun ürün yetişmi
yor, denilerek şikâyet edilmektedir. Fakat her-
şeyden önce, tarımımızın daha gelişmesi için, 
en önemli unsur olan teşvik tedbiri baltalannıa-
malı, taban fiyatlarının âdil bir şekilde tespiti 
ile çiftçinin satmalına gücü diğer meslek grup
larındaki artış seviyesine eşdeğerde tutulmalı
dır. Bu f̂ün ancak tarımda geliştirilmiş teknolo
jinin kullanılması verimliliği sağlamaktadır. 
Bizdeki tarımın gelişmiş teknolojiye kavuşabil
mesi için de çiftçinin mağdur olmaması ve malı
nın para etmesi lâzımdır. Bizdeki bazı hükümet-
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ler, «köylü efendimiz, çiftçi velinimetimiz» 
sloganlarını bu gibi kararlarında birden unutu-
yorlar. Tarımsal kalkınmanın gerekli istekleri 
üzerinde pek durmuyorlar. 11 Temmuz 1972 ta
rihinde Cumhuriyet Senatosunda Başbakan sa
yın Melen yaptığı konuşmada; «taban fiyatla
rını makul ölçüde tutmaya çalışacağız, bu ölçü
yü aşarsak memleket ekonomisini tehrip ederiz, 
enf lasyan olur» demektedir. 

Evet, şüphesiz hükümet zamlarını bahane 
ederek, serbestçe haksız kazançlar temin eden
ler vardır. Bizde kolay milyoner olmanın yolla
rından birisidir bu. Zira, bu işin sorgusu, suali, 
kontrolü ve cezası yoktur. Hükümetler bu gi
bilerle, yani sayıca az kişilerle baş edemiyor
lar. Ama nüfusun % 70'i tarımla uğraşan bir 
memlekette hükümetler, maliyet altı taban fi
yatlarla çiftçi kitlesini mağdur edebiliyorlar. 
Eğer bir memlekette köylünün yüzü biraz gül
mezse, aoaba hükümetler rahat eder mi? Bugün 
fiyat artışları dünyanın her tarafında görülüyor. 
Nitekim in'giltere'dejDanimarka'da, Hollanda'da, 
isveç'te, Norveç'te ve hatta Birleşik Amerika 
devletlerinde muayyen oranlarda fiyat artışları 
olmuştur. Fakat onlar bu işin bütün ağırlığını 
çiftçilerin sırtına yüklemiyorlar. Esasen yükle
mek isteseler de bunu yapamazlar. Oralarda 
güçlü organizasyonları olan çiftçi teşekkülleri 
mevcuttur. Onlar bu gibi bir mağduriyet hali
ne katiyen imkân ve meydan vermezler. 

Şimdi, sayın Hükümet ve sayın Ticaret Ba
kam, piyasada fiyatları dondurmanın, başka 
ekonomik tedbirlerini getirmeli, bunları gerek
tiği şekilde realize etmeli ve hep çiftçileri kurban 
etmemelidir. 

Hububat ve taban .fiyatlarından sorara şim
di de incir, üzüm, fındık, zeytin üreticilerini bir 
üzüntü, korku ve endişe almıştır. Çünkü tarım 
kollarımızın kaderi, şimdiye kadar hep aynı şe
kilde tezahür etmiştir. Zaten bizim memlekette 
çokluğun çorbası pek kolay kaynamaz. Mamafih 
hemen kaydetmeliyim ki, Yüksek Meclisimizde 
taban fiyatlarıyle ilgili çalışmalarımız mevcut
tur. Tarım ürünlerinin, taban fiyatlarının tes
piti ve ilânı hakkında kanun teklifleri 48 Nu
maralı, Geçici Komisyondan geçmiş ve gündemi
mizde «Birinci görüşmesi yapılacak işler» bölü
münde 2 numara ile yer almıştır. Bazı sayın ar
kadaşlarımızın çok isabetle hazırladıkları bu 
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tekliflerin ivedilikle ele alınıp, konuşulmasını, 
bir an Önce kanunlaşmasını ilgililerden önemle 
rica ediyorum. Bu iş daha fazla gecikmemeli-
dir. Bununla beraber, ortaklarının paylarından 
devamlı olarak milyonluk tesisler yapan, TARİŞ 
Genel Müdürlüğü evvelce ortaklarına ödediği 
farkları kısmaya başlamıştır. Bu hal de büyük 
sızıntıya sebebiyet vermiştir. Aynca ortaklar 
evvelce TARİŞ Genel Müdürlüğünün uygun ol
mayan büyük ziyafetler gibi masraflar yapmış 
olduğunu da öğrenmiş bulunuyorlar. Hükümet
ten, TARİŞ gibi kooperatiflerin durumları üze
rinde gerekli şekilde eğilmesini ve bunların ak
sayan yönetimlerini düzeltmesini dilerken, bu
gün Türk çiftçisinin en önemli sorunu olan ta
ban fiyatlar konusunda daha gerçekçi olmasını 
ve vakit varken pamuğa ve diğer tarımsal ürün
lerimize âdil fiyatlar koymasını ve çiftçinin 
bağrına azıcık gün doğdurmasını rica ederim. 

Yüce Meclise saygılarımı ve Sayın Başkana 
teşekkürlerimi sunarım. 

2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
yatırımcı, dairelerde çalışan teknik personele ve
rilen yan ödemeler ve pratik staj yapmak zorun
da kalan talebelerin stajı konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın ilhan Ersoy, yatırımcı 
dairelerde çalışan personele verilecek yan öde
meler ve mecburî pratik stajlarını yapan üni
versite ve yüksek okullar mezunları hakkında 
gündem dışı söz istemişsiniz, sizden de kısa ol
masını rica ediyorum efendim. Buyurun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Temas edilmesini lüzumlu gördüğüm iki ko
nuyu Yüce Heyetiniz huzurunda dile getirmek 
istiyorum. 

Bunlardan birincisi yan ödemeler konusudur. 
Malumunuzdur aylardan beri demiyeceğim, ar
tık yulardan beri her gün gazete manşetlerinde 
yan ödemler şu günden başlamak üzere verili
yor, şu gün verilecek, filanca Bakan böyle de
di, filanca Bakan böyle dedi diye manşetler 
atılmakta. Artık her gazetede bu kabil havadis
lere rastlanmakta, ama bir türlü fiiliyatla karşı 
karşıya kalınmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yan ödemelerin bir an 
evvel gerçekleştirilmesi, verilecekse verilmesi, 
vefilmeyecekse lâfının edilmemesi lâzım gelir. 

Kanaatimce, yatırımcı daireler alamadıkları bu 
ücretlerin karşılığında, bu beyanları duydukça 
işleri daha da aksatıyorlar ve dolayısıyla bun
dan memleket olarak çok zarar görüyoruz. Bu 
hususa sayın Hükümetin gerektiği şekilde eğil
mesini ve bu konuyu kısa zamanda halletmesini 
rica ediyorum. 

Bir diğer konu da, mecburi olarak yaz ayla
rında pratik staj yapmak zorunda kalan üni
versite talebelerinin, özellikle teknik tahsil gö
ren talebelerin staj konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üniversiteler yaz aylarında belirli sürede, 

üniversite talebesine staj mecburiyeti koyarlar. 
Ve fakat yatırımcı daireler, özellikle kamu te
şekkülleri, bu stajlara imkan veren davranışın 
içine bir türlü girmezler, üniversite talebesi, ne 
yapacağını, nasıl hareket edeceğini, bu lâzımeye 
nasıl riayet edeceğini şaşırmış vaziyettedir. Her 
gün pek muhterem arkadaşlarıma müracaat 
edenlerin herhalde sayısı pek az olmasa gerek, 
bana da geliyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bizlerin tavassutu ile 
değil, normal olarak bir organizasyonun içeri
sinde bütün üniversiteli arkadaşlarımızın staj
larını yapmalarını temin etmek mümkündür. 
Sanırım Millî Eğitim Bakanlığında bir büro 
kurmak veya bir masayı, bir sandalyayı vazife
lendirmek suretiyle, bu konuyu halletmek müm
kündür. 

Kaldı ki, bugün üniversite talebelerinin bu 
gücünden, bu bilgisinden istifade bekleyen pek 
çok beldelerimiz de vardır. Bilfarz belediyeleri
miz, çok kere imar tatbikatı yapacakları bölge
lerin, beldelerin kısımlarını, sokakların kadast-
rol haritalarını aldırmak için uğraşırlar, didi
nirler, adam bulamazlar. Bunun yanı sıra üni
versitelerin faraza topografya kürsüleri hâlâ 
yıllardan beri aynıdır. Taksim ve Maçka arası
nın topoğrafik haritasını yapmakla vakit geçi
rirler. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlı
ğı bu konuyu da gerektiği şekilde ele alır, üni
versitelerimizle işbirliği yapar ve bütün müra
caatları kendisi kabul etmek suretiyle, hem 
gençlerimizi, normal olarak stajlarını yapma te-
tikametine - diğer işlerle uğraşacak yerde- da« 
ha faal, daha memleket hayrına olan işlere yö
neltme imkânını bulurlar ve hem de bazı geri 
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kalmış, maddî bakımdan tatbikat yapmağa, ba
zı belgeleri tanzim ettirme imkânına kavuşama
mış beldelerimiz de, köylerimiz de bundan isti
fade ederler. 

Bu hususları sayın Hükümetin gerektiği şe
kilde değerlendireceğini umuyor, hepinize saygı
larımı arz ederim. (Alkışlar) 

3. — Eskişehir Milletvekili Şemsettin Sön-
mez'in, son aylarda vukua gelen dolu ve sel afeti 
karşısında çiftçilerimizin durumu konusunda 
gündem dışı demeci ve Tarım Bakanı Hyas Ka-
raöz'ün cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Sönmez, Eski
şehir ilinde dolu ve sel âfeti konusunda söz is
temişsiniz, buyurunuz efendim. Sizden de kısa 
olmasını rica ediyorum. 

ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Huzurunuzu, son aylarda bilhassa tarımsal 
mahsullere arız olan dolu ve sel âfeti münase
betiyle işgal etmiş bulunuyorum. 

Memleketimizdeki hava şartlarının her an 
değişik bir durum arz etmesi karşısında, müstah
silimizi koruyacak, her bakımdan zararlarını 
telâfi edebilecek çapta, maalesef bir tarım mah
sulleri sigorta kanunu mevcut değildir. 

Mamafih, Ziraat Bankası ile de ilgisi olan 
Başak Sigorta gibi bazı özel sigortalar, bu göre
vi bugüne kadar yapmakta iseler de, maalesef 
çiftçimizin alakasını lâyıkı veçhile üzerlerine 
çekememişlerdir. Zira, bu sigortalar az çok özel 
sigorta şartlarını haiz olduğu için, çiftçinin ma
ruz kaldığı zararın tümünü birden ödeyeme
mektedir. Muayyen bir kısmını ödeyebilmekte
dir, üstelik de bu sigorta ücretleri karşısında 
çiftçimiz, müstahsilimiz tam manasıyle cesa
retle bu işe bağlanamamaktadır. Binaenaleyh, 
bu mahzurları gözönünde tutarak Sayın Cum
huriyet Hükümetinin, bilhassa bu reform tasa
rıları arasında ziraî sigorta kanununu bir an ev
vel hazırlayarak Yüce Heyetinize arz etmesinde 
büyük fayda umuyorum. 

Diğer taraftan, halen sel ve dolu âfetine ma
ruz kalan çiftçimizi, zararlı durumdan en az 
zararla kurtarabilmek için Hükümetin alacağı 
tedbirlere de temas etmek istiyorum. 

Muhakkak ki, Cumhuriyet Hükümeti, zara
ra uğrayan müstahsili koruyacak bir kararname
yi şu günlerde çıkarmak üzeredir. Yalnız şu 

noktaya temas etmek isterim ki, Ziraat Bankası 
muayyen bir nispette zarara uğrayanların za
ten borçlarını tecil ediyor. Ama tohum ve güb
re ihtiyacını de gene kredi ile verebilmesi için 
Hükümetin bir kararname neşretmesi icabet-
mektedir. 

Diğer taraftan, % 100 mahsulü hasara uğra
yan çiftçinin, yiyecek durumu var, giyecek ihti
yacı var. Her gün gazetelerde görüyoruz, çiftçi
mizi ve müstahsilimizi tefecilerin elinden kur
tarmanın şart olduğunu, efkârı umumiye bugün 
kabul etmiş durumdadır. Ama bugünlerde Hü
kümetimiz, en önemli tedbirler meyanında, âcil 
olarak karar alarak ve tatbikata bir an evvel 
geçilmek şartıyle, % lOO'e yakın hasar gören 
yerlerdeki halkımızın, yiyecek ihtiyaçlarını da 
bir an evvel temin etmek yoluna gittiği takdir
de ve bu konuda ilgililere bilhassa vilâyetlere 
tamimler gönderdiği takdirde, müstahsilimiz 
tefecilerin eline düşmekten az çok kurtulmuş 
sayılabilecektir. 

Diğer taraftan, gene zarara uğrayan yerleri-
mizdeki çiftçilerimizin her gün, her arkadaşım 
aşağı - yukarı müracaatla karşılaşıyor, bu gibi 
âfete uğrayan yerlerin halkının Almanya ve di
ğer dış memleketlere işçi gönderme konusunda 
tercihli bir duruma getirilmesi lâzımdır. Bunu 
da Türkiye çapında ne kadar âfete uğrayan ye
rimiz varsa, eşit olarak Hükümetimiz bu hakkı 
da tevzi ettiği takdirde, zarara uğrayan yerleri
mizin, az çok zararları telâfi edilmiş olacak ve 
bir teselli konusu da doğmuş olacaktır. 

Beni dinlemek lütfunla bulunduğunuzdan 
dolayı Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

TABIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (O. Se-
nastosu Muğla Üyesi) —• Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tarım Baka
nı. 

TAKIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se
natosu Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Bu sene, Haziran ayındaki yağışlar, diğer 
yıllara nazaran memleketimizde bir fevkalâdelik 
göstermiş ve maalesef bazı vilâyetlerimizde bir 
âfet halini almıştır. Bir çok illerimizde yağışla
rın fazlalığı yüzünden, sel hadisesi ve dolu vu-
kubulmuştur. Bu sebeple Türk çiftçisinin ek
miş bulunduğu, nebatlar, bitkiler zarara uğra
mış bulunmaktadır. Hükümet olarak, çiftçinin 
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ihtiyaçlarını giderebilmek için, gerekli kararna
me hazırlanmak suretiyle, Bakanlar Kuruluna 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Çiftimizin ihtiyaç
ları giderilecektir. 

Diğer taraftan, 1571 sayılı Kanunda gerekli 
tadilatı yapmak suretiyle Yüce Meclise sevk 
edilmek üzere hazırlanan kanun tasarısı da ke
za Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gi
bi, Âfetler Kanunu, ancak depremin vukuunda 
imdada yetişmektedir, kuraklık da bir afettir, 
fazla yağışlardan dolayı meydana gelen zararlar 
da bir âfettir, fakat bunlara cevap vermemekte
dir. Bu bakımdan bu aksaklığı gidermek için 
Hükümet olarak çalışmalarımız devam etmekte
dir. Bunun yanında, ayrıca bir ziraî sigorta fo

nu kurulması için Ziraî Sigorta Kanun tasarısı 
da hazırlanmaktadır. Bu mevzudato çalışmala
rımız ilerlemiştir, Ümidediyorum ki, güz döne
minde Meclislerimiz faaliyete geçtiği zaman bu 
kanun tasarısı huzurunuza gelmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçinin Ziraat Ban
kasına, tarım kredi kooperatiflerine olan borç
larının ertelenmesi, yeniden iş yapabilme ola
naklarına sahibolmak için kendilerine kredi 
verme imkânları, yemeklik buğday imkânları, 
tohumluk buğday imkânları hep bir arada dü
şünülmek suretiyle Hükümetçe gerekli tedbir
ler alınmış bulunmaktadır. 

Saygılarımla arz ediyorum efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemimize geçiyoruz. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1: — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 aylan hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) (S. 
Sayısı: 693) (1) 

BAŞKAN — Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunun bir raporu vardır, okutuyorum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Anakara Üyesi Yi
ğit Koker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri üç
te birlerinin harp malullerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Anayasa Ko
misyonu mütalâası ile Plan Komisyonu raporu 
(2/368) (S. Sayısı : 245 ve 245'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimiz gereğince 1485 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasıyle ilgili teklif üzerindeki müzake
relerimize devam ediyoruz. 

İlgili Komisyonun ve ilgili Hükümet Üyesinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Sayın Bilgehan, sayın Çerezci, sayın Musta
fa Kemal Yılmaz, bu arkadaşlarımızdan birisi-

(1) 693 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

nin Komisyonu temsil etmek üzere yerini alma
sını rica ediyorum efendim. 

Sayın Kitaplı, Hükümeti siz mi temsil ede
ceksiniz efendim? 

DEIVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon temsil edilmemiş ol
duğu için gündemimizin diğer maddesine .geçi
yoruz. 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/612) (S. Sayısı .* 
699) (1) 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve Hükümet 
lütfen yerlerini alsınlar. 

Bu kanun teklifi ile ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millet Meclisi gündemlinin 43 ncü sırasında 

kayıtlı S. Sayısı 699 olan kanun teklifinin uy
gulamada aykırılıklar doğunmasına sebebolan 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasında fayda mütalâa etti-

(1) 699 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ğimizden öncelik ve ivedilikle görüşülmesini-
teklif ederiz. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Elendim, okunan, önerge gere
ğince kanun 'teklifinin ivedilikle görüşülmesini 
oylarınıza sıınuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... KaJbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunması Ihususunda bir istek gelme
miştir. Raporun okunması bu sebeple ifa edil
meyecektir. 

Tasarının tümü üzerinde buyurun Sayın 
Güngör. 

[MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1580 sayılı Belediyeler Kanununun 151 sa
yılı ve 1960 senesinde ek olarak çıkarılmış olan 
kanun acele çıkarılmış, esnafın ihtiyacını kar
şılamaktan uzaktır. Yine bu 151 sayılı Kanu
nun ek 2 nci maddesi Anayasaya aykırıdır. 
Çünkü, ek 2 nci maddesinde doğrudan doğruya 
belediye reisleri, belediye reis muavinleri, şu
be müdürleri ve şube müdürü muavinlerine es
nafın dükkânlarını kapatma salâhiyeti veril
mektedir, bu kapatma kararına karşı da esna
fın idarî ve iadlî mercilere müracaat hakkı yok
tur. 'Kanunda bu kayıt bulunduğu için Anayasa
nın 114 licü maddesine aykırıdır. 

Bu sebeple bu kanunun değiştirilmesi veya 
kaldırılmasına taraftar olduğumu arz eder, ye
rinde bir kanun teklifi olduğunu saygılarımla 
bildiririm. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Boztepe, buyurun. 

BARBAROS TURGUT ROETEPE (Sakarya) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi, 196Ö yılında çıkarılmış olan 151 

sayılı Kanunun, arkadaşımın da bahsettiği gibi, 
ilk görünüşte Anayasaya aykırı bir durumu ola
bilir. 

Bu kanun, belediye reislerinin ve onun yet
ki vereceği müdürler seviyesindeki kişilerin iş
yerlerini illerde 4 güne kadar, ilçelerde ise 1 gü
ne kadar kapatma yetkisi olduğuna dairdir. 

Diğer kanunlardan farklı ve Anayasaya ay
kırı olduğu iddia edilen husus şudur: 1608 sa
yılı Kanuna göre, suç isnadedilen esnafın mah
kemeye müracaat ederek tutulmuş olan zabıt
lara itiraz etme hakkı olduğu halde, bu 151 sa
yılı Kanuna göre mahkemeye başvurma hakkı 
yokkır. 'Tahmin ediyorum ki, «Anayasaya ay
kırı» diye belirttikleri kısım burası "olabilir. 
Yalnız, bilindiği gibi, mahkemelerin haftalar
ca, inatta yıllarca uzamakta olması ve belli bir 
zaman içerisinde sonuçlanmayışı yüzünden hak
kında 'zabıt tutulup cezalandırılması gereken 
esnaf hakkında hemen bir netice istihsali müm
kün olamamaktadır. 

Bu kanunun uygulanmasında İM yıl kadar 
görev almış bir arkadaşınız olarak tatbikattan 
bazı örnekler vermek istiyorum, c da şudur: 

Meselâ, büyük şehirlerde faaliyet gösteren 
bir fırın sahibinin 200 gram noksan gramajla 
ekmek sattığını düşününüz, hatta ekmeğin gra
majı yüksek ıgelsin ıdiye kasten gayri sıhhî ve 
pişmemiş olarak halka sunan bir esnafı düşü
nün... Bu durum 1608 sayılı Kanuna göre bir 
zabıtla tespit edilip mahkemeye verilirse, (mu
hakemelerin günlerce uzaması yüzünden ekmek
ler noksan gramajla ve bir hamur halinde hal
ka sunulmakta devam etmekte ve fakat neti
ceye kısa zamanda gitmeye bir türlü imkân ol
mamaktadır. Halbuki, 151 sayılı Kanuna göre, 
derhal belediye reisi yahut müdürler seviye
sindeki yetki vereceği kifi bu konuya müda
hale etmekte ve dört güne kadar kapama yet
kisini kullanması sonucunda netice hâsıl olmak
tadır. 

Arkadaşlarımızın bahsettikleri gibi ilk an
da Anayasaya aykırı gibi görülmesine rağmen, 
tatbikatta çok faydalı bir kanun olacağını tat
bikatının içinde bizzat bulunmuş kişi olarak 
belirtmek isterim. 

^Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?... 

Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi : 
Madde 1. — 5 Aralık 1960 tarihinde kabul 

edilen 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Kaldırılan fıkra : (Bu suretle verilen ceza
lar katî olup aleyhine adlî ve kaza mercilerine 
başvurulamaz.) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ŞEV
KET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, (burada, kaldırılan fıkrayı ayrıca tasrih 
etmeye lüzum yoktur. Zaten kanun teklifi bu
nun için getirilmiştir; bir fazlalık vardır. Pa
rantez içindeki ifadenin tayyedilanesi suretiyle 
maddenin oya sunulmasını rica ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim, bu kısmı tayye
derek maddeyi oya sunalım. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Maddeyi, Sayın Komisyon Başkanının ifa
deleri üzerine yapılan tadilâtıyle birlikte yeni
den okutuyorum efendim. 

Madde 1. — 5 Aralık 1960 tarihinde kabul 
edilen 151 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-

yıai üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
îttiştif. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tümü kabul 
edilmiştir efendim. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkaadşının, Gelir Vergisi Kanununu 
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) 

BAŞKAN — Teklifin müzakeresine geçiyo
ruz efendim. 

ilgili komisyon ve Hükümet lütfen yerleri
ni alsınlar efendim. 

Komisyon temsilcisi burada, Hükümet adma 
ilgili bakan yok. Gündemimizin başka bir mad
desine geçiyoruz efendim. 

5. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanan tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : '718) 

BAŞKAN — Teklif üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz efendim. 

ilgili komisyon ve Hükümet üyesinin yerle
rini almalarını rica ediyorum efendim. 

Bu teklifte de gerekli temsiller yapılama
mış olduğu için, gündemimizin bir saatlik iş
ler kısmını bu surstle ikmal ötmiş bulunuyoruz 
efendim. 

6. — 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) (1) 

BAŞKAN — Tasan üzerindeki müzakere
lerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efen
dim. 

ilgili komisyon ve Hükümet temsilcisinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bu
lunmaktadırlar, müzakerelere devamı ediyoruz. 

Geçen birleşimde, eski numarası 15 yeni nu
marası 13 olan madde üzerindeki müzakerelere 
devam edilmişti. Bu madde üzerinde beş sayın 
üye görüşlerini belirtmişlerdi... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Konuşmalar 
üzerinde bir önerge var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aldırtayım efendim. 
13 ncü madde üzerinde söz isteyen başka sa

yın üye?... Yok. Değişiklik önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 13'ün aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederim. 
izmir Milletvekili 

A. Naki tiner 

(1) 513 S. Sayılı basmayazı 113 ncü Birle
şime ait tutanağın sonuna eklidir. 
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Madde 13. — Bu kanunun uygulanmasında 
görev almak ve toprak ve tarım reformuyla 
ilgili çalışmaları yapmak ve sürdürmek üze
re Başbakana veya Başbakan Yardımcısına 
bağlı bir ıtoprak ve tarım reformu müsteşarlığı 
kurulmuştur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
(Toprak ve tarım reformu örgütü) ne ait 

İŞ ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bu kanunun uygulanmasında görev al
mak ve toprak ve tarım reformuyla ilgili ça
lışmaları yapmak ve sürdürmek üzere Tarım 
Bakanlığına bir toprak ve tarım reformu müs
teşarlığı kurulumuştur.» 

Kars Milletvekili 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka

nunu tasarısısn 13 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Toprak ve tarım reformu örgütü : 
Madde 13. — Bu kanunun uygulanmasında 

görev almak ve toprak ve tarım reformu ile il
gili çalışmaları yapmak ve sürdürmek üzere 
Başbakana veya Başbakanın görevlendireceği 
bakan veyahut Bakanlığa bağlı bir toprak ve 
tarım reformu müsteşarlığı kurulmuştur. 

Uşak istanbul 
Orhan Dengiz ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup ge
rekli muameleyi yapacağım efendim. 

(izmir Milletvekili A. Naki Üner'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
sayın komisyon katılıyor mu efendim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılma
maktadır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Kars Milletvekili ismail Hakkı Alaca'nın 

önergesi tekrar okundu.) 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim; önergeniz geri 
verilecektir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Uşak Milletvekili Orhan Dengiz ve İstan

bul Milletvekili ismail Hakkı Tekmel'in birlik
te vermiş oldukları önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon okunmuş bulunan 
önergeye katılıyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyoruz efen
dim. Müsaade ederseniz katılma gerekçemizi 
açıklayalım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Hakikaten, tasarının en önemli maddelerin
den birisini müzakere etmiş bulunuyoruz. 

Bugün, teşkilât ve teşkilâtlanmanın önemi 
Yüce Heyetinizce malumdur. Bu vesileyle, 13 
ncü maddede zikredildiği gibi, ileride toprak ve 
tarım reformuyla ilgili olarak ne şekilde teşki-
lâtlanılacağı ve nasıl uygulanacağı hakkında 
geniş bir bilgiye, gerek merkez ve gerekse taş
rada teşkilâtlanmış kuruluşların koordine edil
mesine ihtiyaç vardır. Bugünkü idarî hiyerar
şiye uygun düşmeyen hükümleri üzerinde el-
betteki münakaşa mümkündür. Nitekim, çok 
kıymetli grup sözcüleri ve diğer arkadaşlarımız 
gayet yerinde, tatbikata uygun, birtakım husus
ları dile getirdiler. 

Şu anda, toprak ve tanım reformunu uygu
layacak ve uzun yıllar bu tasarıları hazırlamış 
bir Tarım Bakanlığı ve onun yanıbaşında yine 
Hükümette yetki ile uzun yıllar çalışmış bir 
Köy İşleri Bakanlığı mevcuttur. Bununla be
raber, tasarıda hassaten Başbakana, Başbaka
nın direktifiyle ve onun inisiyatif ve Hükümet 
programına uygun olarak böyle bir toprak ve 
tarım reformu müsteşarlığının kurulması yolu
na gidilmiş ve madde buna göre tedvin edilmiş 
bulunmaktadır. Ancak, bu maddede Devlet Ba
kanlığı da zikredilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, elbetteki para, plan ve eleman mev
zuunda, bilhassa elemana değer veren Hükü
metlerin uygulamada da başarı sağlayacağı 
muhakkaktır. Bu bakımdan, bu işlerin başarı-
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ya ulaşabilmesi ve çeşitli kuruluşlarla da ilgisi 
olması bakımından Başbakanın mutlak suret
te, bizatihi bu teşkilâtlanmanın başında ve yet
kili kuruluşların koordinatörü olacak bir baka
nı veya bakanlığı tevkii etmesi, görevlendirme
si zarureti vardır. Bu bakımdan, zaruretler, ih
tiyaçlar Başbakana bu yetkiyi verebilmesi bakı
mından, Başbakanın görevlendireceği bakan ve
ya bakanlıklar bu reformda vazife alabilecek
lerdir. 

Takdir buyurursunuz ki, işin hukukî, tek
nik, ekonomik birçok yönleri vardır. Bu sebep
le, verilen önergenin de yerinde olacağı kanaa
tindeyiz. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Dengiz tarafın

dan verilmiş olan işbu önergeye komisyon ka
tılmış bulunmaktadır. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayım komisyon, bu okunan ve Yüce Heyet 
tarafımdan kabul edilmiş bulunan önerge met
nini madde metni olarak oya sunacağım. Bir 
redaksiyon lüzumu yoktur, değil mi efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Yok efen-
idim. 

BAŞKAN — Kabul buyurduğunuz önerge 
gereğince 13 ncü, yani eski 15, yeni 13 ncü mad
deyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka
nunu tasarısı üzerindeki müzakerelerde konuş
maların şahıslar adına 10, gruplar adına 15'er 
dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Uşak 
Orhan Dengiz 

BAŞKAN'— Efendim, konuşmaların kısıt-
lanmasıyle ilgili önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yeni bir 14 ncü madde teklifiyle ilgili bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak vt Tarım Refor

mu öntedbirler kanunu tasarısına 14 ncü mad
de olarak aşağıdaki madde metninin ilâve edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Atama yetkisi vd sözleşme ile çalıştırma : 
Madde 14. — Müsteşar, müsteşar yardım

cısı, genel sekreter ve danışman kadrolarına 
müşterek kararname ile, teknik hizmetler ve 
yardımcı hizmetler kadroları dışında kalan di
ğer kadrolara müsteşarlığın inhası ve Başba
kanın veya görevlendireceği Bakanın onayı ile; 
teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler kadro
larına müsteşarlıkça atama yapılır. 

Müsteşarlık Devlet Memurları Kanununa 
göre sözleşmeli personel çalıştırmaya yetkili
dir. Sözleşmeli personel müsteşarın inhası ve 
Başbakan veya görevlendireceği Bakanın onayı 
ile atanır. 

Uşak 
Orhan Dengiz 

BAŞKAN — Teklif edilen bu yeni 14 ncü 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim: 
ISaat : 16,04. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

'Görüşülmekte olan bu 14 ncü madde - ki, 
eski 15 nci madde - bu, Toprak ve Tarım Re
formu öntedbirler tasarısında kadrolar, atama 
yetkisi ve sözleşme ile çalıştırma. Aslında, bu 
madde görüşüldükten sonra A. P. Grup Baş-
kanvekili sayın arkadaşımızın verdiği önergeye, 
elbetteld muttali olduktan sonra onun hakkın
da fikrimizi söyleyeceğiz. 

Sayın Başkan, bu konu, Personel Kanu
nunun, yani 1327 sayılı Kanunun kısıtlı, bilhas
sa personel istihdamında, teknik personel istih
damında, sözleşmeli personel istihdamında el-
betteki bu yetki, zaten son fıkrasında bu Ba
kanlığa verilmiştir. Maddeyi aynen okuyorum: 

«Toprak ve tarım reformu müsteşarlığının 
merkez örgütü için 1972 yılı Bütçe Kanununun 
15 nci maddesinde 1972 bütçe yüı içinde geçer
li olduğu belirtilen kadrolara bu kanuna iliş
kin (1) sayılı cetvelde sınıf, derece ve sayıları 

— 675 — 



M. Meclisi B : 123 17 . 7 . 1972 O : 1 

gösterilen kadrolar eklenmiştir. Bu kadrolar 
hakkında 15 nci maddenin blokaj hükümleri 
uygulanmaz. 

Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel sekre
ter ve danışman kadrolarına müşterok kararna
me ile, teknik hizmetler ve yardımcı hikmetler 
kadroları dışında kalan diğer kadrolara müs
teşarlığın inhası ve Başbakanın veya görevlen
direceği Devlet Bakanının.. « ki, simdi bu de
ğişti. Yeni kabul edilmiş bulunan hususa göre 
değişmiştir. - » onayı ile; teknik hiametler ve 
yardımcı hizmetler kadrolarına müsteşarlıkça 
atanma yapılır. 

Müsteşarlık, Devlet Memurları Kanununa 
göre sözleşmeli personel çalıştırmaya yetkili
dir. Sözleşmeli personel müsteşarın inhası ve 
Başbakan veya görevlendireceğ-' Devlet Baka
nının onayı ile atanır». 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözleşmeli per
sonel hususunu Devlet Planlama Teşkilâtı suiis
timal etmiştir. - örnek karşımızda. - Bu sözleş
meli personel de, burada söylendiği gibi, ida
re edilmemektedir. 

Yeni bir örgüt kuruluyor. Bu örgütün - ge
çen gün de temenni ettiğim gibi - yeniden bir 
Bakanlık kurulurcasma genişlemesine müsaade 
eımememiz lâzımdır. Bu konuda, bilhassa vazi
feli arkadaşlara sözleşmeli personelin kullanıl
ması istihdamında geniş yetki verilmek suretiy
le tatbik ediliyor. Ancak, yukarda da söylen
miş ama şimdi bu yeni önergede değiştiriliyor. 

Şimdi, sayın hükümetin bu önergeye katıl
ması belli. Çünkü, muayyen bb istikamette im
zalattırıldığına göre, kuvvet nerede ise o istika
mete doğru, gayet tabiî ki, kendi fikirleri ol
masa dahi istikamet almış bulunmaktadırlar. 
Benim acayibime gidiyor; bu Hükümet temsil
cisi arkadaşımız bu madde görüşülürken Ko
misyondaydı. Bu değigkilikler orada da söyflıen-
aniştir. Ama şimdi bakıyorum Hükümet kendi 
tasarısını savunmasından vazgeçmiş, yeni yeni 
önergelerin peşine koşmaya başlamıştır. Olmaz 
böyle şey. Evvelâ Hükümet, getirdiği fikriin 
sahibi olacaktır ki, ben kendi kendimi oryanta 
etmeliyim ki, Hükümetin bu konuda bildiği 
vardır diyebilmelijyim. Her önergenin pekine 
koşulduğu takdirde çıkan malî portenin hükmü
nü bilmek mümkün değil. Şimdi bakıyor rey 

nerededir, önerge oradadır. Olmaz böyle şey. 
Fikir nerede ise orada oHmakdır. Bu konuda sa
yın Hükümet, savunacağı... 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Yardımcı 
olmak fikirsizlik midir? 

BAŞKAN — Sayın Balım, rica ediyorum 
efendim, müdahale etmeyiniz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın ar
kadaşım, ben, söylediğim sözün sahibiyim. El-
betteki... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sayın 
Şener. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Yani biz 
fikirsiz miyiz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Balım, 
lütfen müdahale etmeyiniz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Ben söyle
diğim fikrin sahibiyim. Söylediğim fikir şu: Ne 
diyorum?. Arkadaşım, Hükümet fikrini savun
malıdır. Buraya önerge vermiştir ve bu konu
da Hükümetin, getirdiği tasarısında istikrarlı 
olmalıdır. Bunu söylerim ve bu fikirde yine de 
İsrar ©diyorum; aynı fikre sahibolmalıdır. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Bu 
bir değişikliktir, gelmiştir Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Hayır, hü
kümetler şilmdiki değişiklikleri hangi gerekçe 
ile yukarda getirmişlerdir. Gerekçesi yoktur 
Aslında bu gibi gerekçeler, anatadilâtiar ge
rekçesi olması lâzımdır. 

CAVİT T. OKYAYUZ (İçel) — «Tadilâtlar» 
değil, «Tadilât». 

AHMET ŞENER (Devamla) — Onu siz tas
hih edersiniz beyefendi. Daha doğrusu, siz ge-
lür konuşursunuz. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum; kar
şılıklı konuşmalarla saman israfına sebebolma-
yıııız. 

Buyurun efendim, devam edin konuşmanıza. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş

kan, şimdi Hükümetin, bu öntedbirler tasarısını 
getirirken birçok tadilâtlar getirmiştir. Bunlar, 
bu tadilâtlar elbetteki!, Büyük Millet Mecli
sinin sözgecinden geçerek yapılmaktadır. An
cak, bu personelin istihdamında geniş yetkiler 
verilmek suretiyle suiistimal edilmesine taraf
tar değilim. Biliyorsunuz ki, 1327 sayılı Kanu
nun koymuş olduğu bu konudaki tahditler çok 
önemlidir. 
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Şimdi, koyduğu tahditleri burada sözleşmeli 
olarak istihdam edilecek olan, Anapersonel Ka
nununda bulunan tariflere uyup, uymadığı hu
susunun açıklanmasını sayın Hükümetten rica 
ediyorum. Çünkü, bu konuda belki Meclis veyâ-
hutta üye arkadaşlarım tenvir edilmişlerdir ama, 
benim (malumatım yoktur. Reyimi daha müspet 
kullanabilmem için bu konuda buna neden lü
zum görüldüğünü sayın komisyondan veya sa
yın Hükümetten istirham edeceğ'm. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanı ilhan öztrak, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hükümetin, Büyük Millet Meclisine sunmuş 
olduğu tasarıda bir 16 ncı madde mevcut idi. 
Bu maddede kadrolar, atama yetkisi ve sözleş
me ile çalıştırma söz konusu idi. Bu madde ay
nen Geçici Komisyonda kabul edildi. Yalnız, 
tam tasarının basılacağı zaman bu maddeyle 
kadrolar da alındığı için, Büyük Millet Mec
lisi Kanunlar Müdürlüğü tarafından usule ay
kırı olduğu ileri sürülerek, kadroların kanun
da çıkmasına imkân olmadığından bu maddenin 
yazılmasına imkân olmadığı Komisyona bildiril
miş ve Komisyon da bu maddenin çıkmasına 
razı olmuş. Böylece, bu 16 ncı madde, elinizde 
mevcut tasarıda, tasarının Komisyonca kabul 
edilmiş metninde buna tekabül eden bir madde 
mevcut değil. Böyle olunca temas ettik, dedi
ler M: «Kadrolarla ilgili husus da 1 nci fık
rada yer aldığı için şimdiye kadar takibedilen 
usule aykırıdır, kanuna konmasına imkân yok
tur, kadrolar hususu ayrı bir kanunla istenmesi 
gerekir. Yalnız, kadrolar çıkmadan da atama 
yetkisi hakkında bir husus kanuna ekilen sbilir.» 

Ben bunun üzerine, Mecliste temas ettiğim 
Komisyon üyesi milletvekillerine, çeşitli parti
lere mensup rmilletveidllerinin hepsine bu hu
susta tasarıya bir hüküm eklenmesini, bir hü
küm eklenürse atama yetkisinin Hükümetin 
elinde olacağını ve torba kadrolarla ilgiili ka
nun çıkana kadar kadro alıp müsteşarlığı ça
lıştırmak mümkün olacağını bild'rdim. Bu nöron 
üzerinedir ki, zannediyorum Sayın Orhan Den-
giz'in de bir önergesi söz konusu. Eğer, Hükü
met tarafından sunulan tasarı metniyle öner
geyi karşılaştıracak olursanız önerge, eski ta

sarının 18 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fık
ralarını kelimesi kelimesine tekrar etmekte, 
yalnız «Başbakan adına Başbakanın görevlen
direceği Bakan» olarak düzeltilmiştir, o da, bir 
evvelki maddeye uymak için. Çünkü, bir evvel
ki madde metnini Yüksek Heyetiniz kabul bu
yurdu. Kabul buyurduğuna göre yetkili ya Baş
bakan veya Başbakanın görevlendireceği Ba
kan. «Devlet Bakanı» nı çıkardık ve bu Devlet 
Bakanı da olabilir, başka bir Bakan da elablir 
dendi, Yüce Heyetiniz buna iltifat buyurdu. 
Buna iltifat buyurduğuna göre, bu maddenin 
de ona göre değişmesi gerekirdi. 

iSayın Şener'in, reforma olan bağlılığı do-
layısıyle olan heyecanını çok iyi anlıyorum. An
cak, burada hiçbir değişiklik söz konusu değil, 
ikinci ve üçüncü fıkralar aynen tekrarlanmış. 
Yalnız bir evvelki kabul edilen maddeye göre, 
«Devlet Bakanı» yerine «Bakan» denmiş; ilk 
fıkranın da konmasına imkân yok. Çünkü kad
rolar hakkında her hangi bir yetkiyi bu kanun
la almamıza imkân yok. 

Bu bakımdan her halde bir yanlış anlaşılma 
oldu; belki de ben kendilerine iyi izah edeme
dim. Onun bu reforma olan bağlılığı dolayısiyle 
durumumuzu yanlış değerlendirdiğini zannedi
yorum. Hükümet aynen, ilk getirdiği tasanda 
olduğu gibi çıkmasından yanadır. Burada da 
hiç bir ayrılık yoktur. Birindi fıkranın konma
sına imkân yok. Çünkü kadroları bu kanunla 
almamıza 'imkân yokmuş.. Komisyon kabul etti
ği halde, komisyonda bu madde aynen kabul 
edildiği halde, bilâhare Büyük Millet Meclisi 
Kanunlar Müdürlüğünün ikazı üzerine, Komis
yon tarafından bu madde olduğu gibi çıkar
tılmıştır. Atama yetkisini almamız için, bizim 
sunduğumuz tasarının 16 ncı maddesindeki ikin
ci ve üçü&cü fıkrayı kabul buyurmanızı, bir 
önerge ile değerli bir milletvekili rica etmiş; 
biz de Hükümet olarak, bize atama yetkisini 
vereceği için, buna katılıyoruz. 

Hiçbir sapma durumumuz da yok. Duru
mun böylece değerlendirilmesi, gerçeğe daha 
uğun olur. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Verilen bu 

izahat karşısında, konuşmaktan vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker konuşmaktan vaz

geçtiler. 
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Teklif edilen madde üzerinde başkaca söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Şimdi bu teklif edilen 14 ncü madde hak
kındaki önergeyi tekrar okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

(Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, teklife katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, teklif edilen bu yeni 
14 ncü madde hakkındaki önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. Kabul ettiğiniz bu metni 
14 ncü madde olarak oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenbr... Kabul edil
miştir. 

Eski 17 ve yeni 15 nci maddeyi okutuyo
rum. 

İBaşka kurumlar personelinin çalıştırılması : 
Madde 15. - - I - 13 . 12.. 1960 tarih ve 

160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde anılan 
kurumlarda istihdam edilen personel Toprak ve 
Tanım Reformu Müsteşarlığında geçici süreli 
olarak görev alabilirler. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak 
görevlendirilen memurların kadroları ile ilişki
leri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve 
emeklilik hakları devam eder. 

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

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

b) Genel ve katma bütçeli kurumlar dışın
da bir kurumdan geçici süreli olarak görevlen
dirilen memurlar aylıklarını müsteşarlık büt
çesinden alırlar ve geçici süreli görevlendiril
dikleri kadronun aylık ve diğtr haklarından 
yararlanırlar. 

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

d) Geçici görevlendirme, dairesinin ve me
murun muvafakatiyle olur. 

17 . 7 . 1972 0 : 1 

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

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

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

Ancak bu sürede tezkiye amirliği müsteşar
lıktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Şener, 
buyurunuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar : 

Eski 17, yeni 15 nci maddenin, «Başka ku
rumlar personelinin çalıştırılması.» konusunda 
(D) fıkrası üzerinde durmak istiyorum: 

«Geçici görevlendirme, dairesinin ve memu
run muvafakati ile olur» denilmektedir. 

Sayın Başkan; burada «memurun muvafa
kati» hususundan bahsetmek istiyorum. Burada 
biz sözleşmeli personel zaruretini gördüğümüz 
bir vazifede veyahut da bir dairede, Toprak 
Reformu gibi önemli bir yerde biz bilfarz, Köy 
işleri, Enerji, Ulaştırma veya Tarım Bakanlık
larından lüzumlu gördüğümüz bir memurun mu
vafakatini almayı düşünüyoruz. Yani bu (D) 
fıkrasını bu şekilde geçirmekte, ki bilhassa Ba
kanlığın muvafakatinin alınması şarttır ve doğ
rudur. Ama, memurun da - Ahmet Şener'i istiyor
sunuz, veyahut da X şahsı istiyorsunuz - muva
fakatini talebetmek gerekir. «Gitmiyorum» de
mesi, oradaki büyük bir işin aksamasına, Tür
kiye'de bulunan önemli bir konunun sürünce
mede kalmasına sebebolabilecek bir husus olur. 
Bakanlığının, dairesinin muvafakatine evet. 
Ama memur, Devletin memurudur ve Devletten 
maaş almaktadır, âmıme hizmeti görmekte ve 
âmme bütçesinden maaş almaktadır. Bunun da 
muvafakatinin bir zaruret olduğuna, onun tez
kiye âmiri bulunan, 1 noi ve 2 nci tezkiye âmir
leri olarak, bu bir daire veya umum müdürlük 
veyahut da bakanlık olabilir, «memurun muva
fakatini alırım» diyerekten Bakan çağırdı: 
«ISizin falan yere vazifeli gitmenizi uygun görü
yorum» demesi ve ondan sonra, «Ben gidemem 
beyefendi» diye memurun mazeretler ortaya 
çıkartması veya bu «gidemem» i izah etmemesi.. 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Da-
nıştaya gider beyefendi. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Danıştaya 
giderse, Danıştaya evet, doğru. .Danıştaya gi
der, durdurur .Çünkü ona senin allerjin vardır, 
benim yoktur. Danıştay durdurur, olabilir. Da-
nıştayın o hukuk işidir. Ama, Devletin hizme
tinde vazife gören bir memurun, Devletin hiz
metinden mütevellit maaş alan bir memurun, 
Bakanlığı müsaade ettikten Hükümet de tale-
bettikten sonra, kendisinin muvafakatini alma
mak, benim için mümkün değildir. 

Bu konuda burada sayın Hükümet ve Ko
misyon bilmem ne diyecektir? Yukarda da bu
nu söylemişimdir. Memuriyetin talebine veya
hut da isteğine göre, kısmının kaldırılmasının 
zorunlu olduğunu zannederim. 

Takdir size aittir. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

başkaca sayın üye yok. 
iSaym Tosyalı tarafından verilen değişiklik 

önergesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi! yapılan maddenin (d) fıkrasın

daki, «memurun» kelimesinin çıkarılmasını arz 
ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu değişik
lik önergesine katılıyor musunuz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Dev
letin işi memurun keyfine bırakılamaz. 

BAŞKAN — Efendim, size söz vermedim 
ki, Sayın Tosyalı? Ben komisyonun mütalâasını 
bekHiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Maddenin bu şe
kilde kalmasında bir mahzur görmüyorum; em
sal böyle olduğu için maddenin aynen kalması 
gerekir. Bu bakımdan katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Şimdiye kadar usul hep böyle idi 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — öner
gemi kısaca izah için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — önergenize katılmadıkları için 
izah etmek istiyorsunuz. Kısaca olmasını rica 
ediyorum, buyurunuz Sayın Tosyalı. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Toprak Reformunun tahakkuuk için bir 
müessese kuruyoruz; en lüzumlu bir müessese 
sayılır. Bunun muvaffak olabilmesi için, bu hiz
mette faydalı görülecek kişiyi çalıştırmanın lü
zumu aşikârdır. Biz, ilgili dairesinin müsaade
sini, ilgili memurun müsaadesini alacağız ve on
dan sonra bu işi yürüteceğiz. Bu iş böyle kati
yen olmaz. Memur, kend mesaisini, zamanını, 
Devletten aldığı ücret karşılığında satmıştır. 
Artık bunun keyfine raci değildir. «Burada ça
lışır mısın, çalışmaz mısın? denilmez. 

Devlet, ismi üzerinde, Dev'et hizmetkârı 
olan memuru, dilediği yerde ve zamanda ve 
şartta çalıştırmalıdır. Aksi takdirde, biz Dev
let hizmetinde yaralar açarız. 

Bu sebeple sayın arkadaşlarım; hiçbir yer
de emsali olmayan böyle işler, hiçbir yerde 
memurun keyfine bırakılmamıştır; burada da 
memurun keyfine bırakılmaması lâzımdır. Bu 
(D) fıkrasındaki, «ilgili dairesinin müsadesi» 
ne evet. Fakat, «memurun» kelimesini çıkara
rak, şimdiye kadar ki, uygulamaya sadık ka
lalım. «Memurun» kelimesinin çıkarılması çok 
yerinde olur. Eğer bu kelime kalırsa, kötü bir 
numune olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tosyalı tara
fından verilen ve Komisyonca iştirak edilmemiş 
olan değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenle... önerge ka
bul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, bu önergeye filhal katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Filhal katılıyoruz 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çıkartılması icabeden kelime «ve me
murun» şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıştır. 
Bu sebeple değişiklik önergesini, yapılan kü
çük bir değişiklik sebebiyle tekrar okutarak, 
oylarınıza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan maddenin (d) fıkrasın

daki, «ve memurun» kelimesinin çıkarılmasını 
arz ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 
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BAŞKAN — Değişiklik önergesini bu suret
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkaca değişiklik önergesi yok. Maddeyi 
kabul buyurduğunuz bu değişik şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eski 18, yeni 16 nci maddeyi okutuyorum: 
öğretim üye ve yardıcılarmm çalıştırılması. 
Madde 16. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığında hizmetinden yararlanılacak üniver
site, akademi ve yüksek okul öğretim üye ve 
yardımcılarının kendi kanunlarına göre sahibo'l-
dukiarı tazminat ve ek gösterge gibi hakları 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik Önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni 17 nci, eski 19 ncu maddeyi okutuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; daha evvel kabul 
edilen bir önerge gereğince 18 nci madde me
tinden çıkarılmıştır... Bu sebeple eski 19 ve ye
ni 17 nci maddeyi okutuyorum. 

Kamulaştırma bedelinin kime Ödeneceği : 
Madde 17. — Toprak ve Tarım Reformu uy

gulaması amacı ile yapılacak komulaştırmalar-
da, kamulaştırma bedeli tapuda malik olarak 
yazılı olanlara, tapusuz gayri menkullerde ka
mulaştırma tarihinde iktisaJbi zamanaşımı hü
kümleri uyarınca iktisabetmiş olduğunu mah
keme ilamı ile ispat etmiş olan sahiplerine öde
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım; değerli arkadaşlarım; 

Bu, «kamulaştırmada bedelin kime ödenece
ği» ne dair madde güzel tanzim edilmiş ve fa
kat bir noksanlık var gibi... 

Bir mala tapu ile sahiboîunur. Bilâfasıia 20 
sene nizasız iktisafcedildiği için züyedlik usulü 
ile iktisabolunur. Burada yalnız tapu ile söylü
yor. Ban, sırf zilyedliğin de tescil edilmesi mak
sadı ile söz almış bulunuyorum. Yani tapu ve 
züyedlik ile iktisabedilen... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edecağim. 
Okunan maddenin 2 nci fıkrası sizin amaç güt

tüğünüz fikri içine almış bulunuyor, o bakım
dan dikkatinizi çekmek istedim. («Evet evet» 
sesleri) 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Pekiyi 
efendim tamam. Zilyedliği de ihtiva etmiş ol
duğu Heyeti Umumiyemizce ve Sayın Başkan
lığımızca kabul buyurulduğuna göre ben sözü
mü burada kesiyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen saym üye 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

Eski 20 yeni 18 nci maddeyi okutuyorum 
efendim. 

Toprak ve Tarım Reformu uygulanmasında 
sahibine bırakılacak arazi :' 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
ym üye yok, değişiklik cmer'gesi yoik, maddeyi 
oylarınıza nunuyorum. 

KaJbul eebnler... Kabul eıtmeyiemler... Kabul 
edilmiştir. Eski 23, yeni 19 ncu maddeyi okutu
yorum. Bu arada 21 nci maddenin de biraz ön
ce arz ettiğim gerekçe sebebiyle metinden çık
mış bulunduğunu belirtmiş olmak isterim efen
dim. 

'Maddeyi okutuyorum. 
1972 yılı giderleri : 
Madde 19, — Toprak ve Tarım Reformu 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye yok, değişiklik önergesi yok, maddeyi 
oyunuza sunuyorum. 

'Kalbul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce alman 
karar gereğince 9, 10, 18 ve 21 nci maddeler 
«ikinci bölüm» altında tasarıda yerini alacaktı, 
bu sebeple Komisyonun bir teklifinin olması 
iktiza eder. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Var efendim, 
gönderiyorum. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyondan gelen teklif; tasarıya bir ikinci bö
lüm ifade ederek, tasarının özelliklerine göte 
iki kısımda mütalaa edilmesini sağlamış bulun
maktadır. Daha önce kabul buyurduğunuz öner
ge gereğince metinden çıkarılan maddeler bu 
teklifin içerisinde aynen yer almış bulunduğu 
için, Başkanlık, bunu yeni bir teklif olarak, bir 
Komisyon önerisi olarak mütalaa etmemekte ve 
•bu sebeple de bir nisap kaydı aramamış bulun
makladır, verilen önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Bunun madde numarasını teselsül ettirecek 
misiniz?.. 20 olarak veriyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Teselsül ede
cek efendim. 

BAŞKAN'— Efendim, 2 nci bölüm 20 nci 
madde oluyor. Okutuyorum efendim. 

II. BÖLÜM 
766 sayılı Tapulama Kanunu ile ilgili hükümler 

Madde 20. — 28 . 6 .1966 tarihli ve 766 sayılı 
Tapulama Kanununun 33 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

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

her parçasının yüzölçümü 20 dönüme kadar olan 
(20 dönüm dahil) gayri menkul, çekişmesiz ve 
aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatıyle 
zilyetliğini, belgelerle veya bilirkişi veyahut ta
nık beyanlarıyle tevsik eden zilyedi adına kay
dedilir. 

Aynı şahsın yekdiğerine bitişik olup da, yüz
ölçümü toplamı 20 dönümden fazla bulunan müs
takil parçalar üzerindeki zilyetliği ayrı ayrı se
beplere dayandığı takdirde, her parçanın yüzöl
çümü 20 dönümü geçmemek ve zilyetliğe iliş
kin diğer unsurlar mevcudolmak kaydıyle, bu 
parçalar zilyedi adına kaydedilir. 

Yüzölçümü 20 dönümü geçen müstakil parça
ların veya aynı şahsın ayrı ayrı sebeplere daya
narak zilyedi bulunduğu yekdiğerine bitişik ve 
yüzölçümleri 20 dönümü aşan birden fazla par
çalardan her birinin 20 dönümlük kısmı, zilyedli-
ğe ait 1 nci fıkradaki unsurların mevcudiyeti 
halinde zilyedi adına kaydedilir. 

Bir tapulama bölgesinde, bu maddenin II, 
III ve IV ncü fıkraları gereğince bir kişinin ik-

I tisap edebileceği gayri menkullerin toplam bü
yüklüğü 50 dönümü geçemez. 

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

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

b) Zilyet lehine kesinleşmiş mahkeme ilâm
ları, 

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

I messük veya senetleri, 
I e) Kayıtları bulunmayan tapu ve mülga Ha-

zinei hassa senedi veya muvakkat, tasarruf ilmü
haberi, 

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

yıtlan, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilme

miş tasarruf kayıtları, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

yerler ile kanunlar uyarınca Devlete kalan gay
ri menkuller - tapuda kayıtlı olsun veya olmasın -
kazandırıcı zaman aşımı yoluyle iktisabedilemez 
ve bu madde hükmü uygulanamaz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Efendim, yanlış okudular. Komisyon metni de
ğildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Komisyon 
metnini okuyor efendim, aynen. 

BAŞKAN — Komisyon metni okundu Saym 
İmer. 

Efendim, eski 9 ncu madde, yeni 20 nci mad
de numarası altında ve ikinci bölüm adı altın
da okunmuş oldu. Madde üzerinde söz isteyen?.. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ben de söz 
istiyorum efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim, kaydediyo
rum. Sayın imer grup adına, İSayın Dağdaş, 
(Sayın Tosyalı. 

İSayın imer buyurun efendim grup adına 
konuşuyorsunuz, saat 16.40. 
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D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KU-
BİLAY ÎMER Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Aslında, toprak reformu dışında bir hüküm 
getirmeyen fakat ismi «Tarım ve Toprak Re
formu öntedbirler tasarısı» olarak tespit edi
len ve ismi değiştirilen, yeni bir isim konulan 
tasarımın son hükümlerine gelmiş bulunmak
tayız. öylece gelmiş bulunmaktayız M, bugü
ne kadar görülmemiş bir tarz içerisinde, yan
gından mal kaçırırcasına gruplar için 15 da
kikalık tahdit, diğer taraftan şahıslar adı
na konuşmalar da 10 dakikaya indirilmiş 
bulunmaktadır. Halbuki bu tasarınıjı ehem
miyeti hakikaten büyüktür ve yine bu tasa
rıyı bekleyen Komisyonda bir tasarı vardır, 
ama bu. arada her halde Meclisin tatile girmesi 
noktası üzerinde durulmuş olacak ki, verilen 
bir önerge kabul edilmiştir. 

Biz burada, başından beri hak bildikleri
mizi tekrar edeceğiz. Zaten zamanı uzun da, 
kısa da olsa verilmiş olan muayyen karar
ları değiştirebileceğimizi zannetmiyoruz. Ama, 
söylediğimiz gibi, defaatla tekrar ettiğimiz 
gibi millet önüne vardığımız zaman orada, 
Komisyonlarda, Meclislerde kimlerin hangi is
tikamet içerisinde olduğunu daha gösterebil
mek, kimlerin fikirlerinin doğru olup olma
dığını daha iyi belirtebilmek için burada du
rumu Meclis zabıtlarına geçiriyoruz. Filha
kika davamızda ve iddiamızda; Demokratik 
Parti olarak o kadar haklıyız ki. Birinci 
Erim Hükümetinin getirmiş olduğu öntedbirler 
tasarısının ikinci Erim Hükümeti tarafından 
geri alındığı ve başka bir tasarı getirildiği 
bellidir ve bizim görüşlerimize bu tasan/am 
heyeti umumiyesi etrafında cevap verilirken 
ilgili Devlet Bakanının, «Erim Hükümetinin 
getirdiği ilk öntedbirler tasarısı eğer çıksa 
idi...» ne olacağını kelime kelime ben beyan et
meyeyim ama, en azmdapı, memlekette anar
şik bir ortamın doğabileceğini kabul ettiğini 
biliyoruz. (Bu, Meclis zabıtlarına da geçmiştir. 

Binaenaleyh; biz bugüne kadar haklı bil
diğimizi, kimsenin hatırına bakmadan - Hatır 
gönül meselesi değil - memleketin, milletin âli 
menfaatlerini düşünerek hareket ettik. 

Biliyoruz bu konuşmalarımız Hükümet da
hil, Komisyonu burada temsil eden arkadaş
larımız da dahil, bazılarının işine gelme

mekte ve hatta belki şahsî olacak hususları 
da karıştırmak suretiyle yanlış bir davranış 
ve tutum içerisine girmektedirler. Şunu, ev
velemirde zikredelim ki, biz bir partiyiz ve 
programımız vardır. Bu programa bağlı ola
rak bir tasarı mevzuludayız, geçenlerde yi
ne burada bu tasarı vesilesi ile partimizin 
ve hatta şimdi benim sol tarafımı işgal et
mekte olan Adalet Partisinin programının, bu 
getirilen öntedbirler tasarısı değil ama, geti
rilen bir kanun teklifi ile birlikte olduğunu 
ve c/aun programının o yolda olduğunu bili
yoruz. Ama dediğim gibi biz, gerek parti
mizin tüzüğüne, gerekse programına sadık ol
duğumuz için komisyonlarda bir türlü, kori
dorlarda bir türlü, Mecliste bir türlü konuş
mayı bilmediğimiz, direk konuştuğumuz, inan
dığımızı savunduğumuz için burada mevzuu 
dile getiriyoruz. . 

Muhterem arkadaşlarım, burada kayıtlama
lar getiriliyor. Tapulama Kanunumun 33 ncü 
maddesi kaldırılıyor, değiştiriliyor. Bir kere 
bu mevzuu kanun tekniğine uygun değil. Ta
pulama Kanununa buradaki madde oradaki 
değiştirilmiş şekli ile geçirilemez, bu kanun 
içerisinde kalır. Oraya geçirildiği takdir
de bu kpflıunda kalmaz. Bir madde hem ora
da hem burada, bu olacak gibi değil, ama bir 
kaldırma olabilir. «Tapulama Kanununun 
33 ncü maddesini kaldırdık > diyeîbilirsin. Fa
kat Tapulama Kanununu, öntedbirler kanunu 
tasarısında değiştirme halfae sokamazsınız, 
Tapulama Kanunu içerisindeki, bu madde 
bir kere kanun tekniği bakımından bu müm
kün değildir, oraya sokulamaz, giremez. 

Diğer taraftan; 20 dönüm üzerinden - 100 
dönüm olarak daha evvel değiştirilmiş bulunan 
ve bu Mecliste daha bundan 4, 5 sene evvel çık
mış bulunan bir kanunla 100 dönüme çıkarılan 
bir husus - tekrar zilyedlik mevzuunda 20 dö
nüme iniyor ve sonra da bunların tescili mev
zuunda tescil keyfiyetinde dava açabilmenin par
ça parça ise, eskiden parça parça 100 dönüm 
üzerinden istediğiniz kadar açabiliyordunuz, bu
rada parça parça 20 dönüm üzerinden ayrı ayrı 
davalar açılamıyor. 

Tasarının görüşmekte olduğumuz 9 ncu mad
desinin 4 ncü fıkrasında «Bir tapulama bölgesin
de, bu maddenin II, III ve IV ncü fıkraları gere-
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ğince bir kişinin iktisap edebileceği gayrimen-
kullerin toplam büyüklüğü 50 dönümü geçemez.» 
denilmektedir. Böylece ancak 50 dönüm üze
rinden zilyedlikle hak iktisabedilebileceği orta
ya konuyor. Daha evvel söylediğimiz gibi Anaya
sanın 11 nci maddesi ile öngörülen anahak ve 
hürriyetlerin özüne dokunulmaktadır, mülkiyet 
hakkı zedelenmektedir. Bu miras yolu ile de olsa 
bu zilyedlik malum olduğu üzere devam eder, bir 
yerdeki zilyedlik mevzuu mahkemelerde malum 
satmalınandan hatta miras yolu ile intikal eden
lerden de devir alınmak suretiyle işleyen bir du
rumdur zilyedlik meselesi, böylece mülkiyetin 
gayrî, aynî haklar ve aynî haklar, diğer taraftan 
miras hakları burada tahdide tabi tutulmakta ve 
bu tahdidin ileride neleri getirebileceği de bilin
mektedir. Filhakika komisyonda bulunan top
rak ve tarım reformu tasarısında açıkça koope
ratiflere ait kısımda daha evvel de söylemiş ol
duğumuz gibi vatandaşa bir çıplak mülkiyet kal
maktadır... Toprak reformu içerisine giren böl
gelerde ister toprağı küçülen, isterse toprak ve
rilen durumunda olsun, bunların hepsinin üzerin
de sadece bir çıplak mülkiyet kalmakta ve ta
sarruf selâhiyeti zaten orta yerde kalmaktadır. 
Böylece nelerin orta yerden kalkabileceği mese
lesi açıkça orta yerdedir. Zaten bu iş akıllıca 
yürütülen bir iş şeklindedir. Bu düşünüş ve ge
tiriliş daha evvel hangi şartlar altında getirildi
ği belli, İkinci Erim Hükümetinin de hangi şart
lar altında kurulduğu, ondan evvel bu hususta
ki düşünenlerin, bu reformu savunanların hangi 
şartlar altında yerlerini terk ettikleri hepimizce 
bilinmektedir. Yani hangi espri ile bu kanunun 
hazırlandığını biz rahatlıkla orta yere koyduk 
ve buna da onun için diyoruz ki, sol kokuyor 
ve yarın bu yavaş yavaş diğerlerine basamak 
teşkil edecektir. Çünkü hiçbir zaman bir yük
sekliğe birden çıkamazsınız uçmazlığınıza ve 
başka alet koymadığımza göre basamaklardan 
ağır ağır, emin adımlarla bu iş bu şartlar altın
da yürüyüp gidecek gidecek ve böylece tavizle
rin sonu olmadığına göre bu koparılan taviz ya
rın daha derin yaralar açacaktır. Nitekim da
ha evvel de söyledik, Anayasanın 37 nci madde
sindeki 1961'deki getirilişi, o zamanki müzakere
lerde açıkça Medenî Kanunun mülkiyet ahkâ
mına dokunmayacağı, bunu zedelemediği, bura
daki mülkiyete el atma gibi. bir durumun bu 
madde ile getirilmediği beyan edilmişken yine 

buradan bu kanun vesilesi ile bir arkadaşımız 
bunu bir diğer parti görüşü olarak savunan ar
kadaşımız bu 37 nci madde ile birtakım kısıtla
maların getirilebileceği yolunda kendi görüşüne 
göre haklı olan bir tefsir yapabilmiştir. O halde 
işin nereye, zamanla ne tarafa gelebileceği hak
kında gelecek için şimdiden bir şey söylemek 
zordur. Ama biz diyoruz ki, bu çeşit istisnaî 
durumlarla, bu çeşit mülkiyete ve mirasa indiri
len darbelerle bu iş çıkar yolunu bulamayacaktır 
ve bu çıkarılan kanun bu şartlar altında tatbik 
kabiliyetine sahip bulunmayacaktır. En azından 
bu kanun kendi ismi ile çelişen bir kanundur, 
toprak reformu ile ilgili hükümler var, şurada 
bana bir tek tarım reformu ile ilgili hüküm şu
dur diye açıkça Komisyon da burada, Hükümet 
de burada söylesinler, hangi maddesi tarım re
formu ile ilgilidir? Müsteşarlık gibi teknik bir 
meselenin, bir kuruluşun dışında tarımı bizatihi 
ilgilendiren hangi tarafı vardır? Bunun üzerinde 
hakikaten durmak lâzımdır. Diğer taraftaki ge
tirilen birtakım hükümler ve bu maddeye bağlı 
olarak 10 ncu madde olarak getirilecek hususta 
da yani, Hükümet tasarısının 9 ncu maddesi 
mevzuunda da kısa söyleyeceğimiz husus ola
caktır, müddet 15 dakika ile tahditlidir. Bugün 
bitirileceğini ve öyle bir kararlılık içerisinde bu
lunulduğunu anladığımız bu tasarının çıkışı so
nunda, bitirilişi esnasında da yine kısaca da olsa 
fikirlerimizi arz edeceğiz ve zaman kimin haklı, 
kimin haksız, kimin samimiyetti, kimin samimi
yetsiz olduğunu, mesele ve mevzuların vatanda
şın menfaatine mi, değil mi olduğunu çok yakın 
bir gelecekte ispat edecektir, ömürleri olan bu
nu görecektir kısa vade içerisinde. Nitekim de
diğimiz gibi öntedbirler tasarısı mevzuundaki 
söylediğimiz yine aynı Hükümette Millî Savun
ma Bakanlığı yapmış olan bugünkü Hükümet 
Başkanının onun altında imzası vardır, onun 
yardımcısının sözü ile Birinci Erim Hükümetinin 
getirdiği tasarının hangi şekil ve şartlar altında 
ve hangi nitelikte olduğu burada sarahate ermiş
tir, bundan sonra da erecektir. Bu vesile ile tek
rarlıyoruz, Anayasa adeta kanun hükmüne geti
rildiği, ikide bir, sekiz, dokuz ayda bir Anayasa 
tadiline gidiliyor, kazuistik bir metot. Diğer ta
raftan kanunlar nizamname gibi oluyor, yine ka-
zustik birtakım metotlar. Bunlarla hukuk nos
yonu, hukuk anlayışı bağdaşır bir durumda de
ğildir, hukuk tekniğine de uygun değildir. Bü-
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tün bu tarafları ile sakim olan, sakil olan bu ta
sarının bu maddesine de bu vesile ile karşı ol
duğumuzu açıklarken diğer maddeler hakkında, 
geçen maddeler hakkında söz almayışımızın se
bebi Toprak Reformu Müsteşarlığı mevzuunda
ki görüşlerimizi belirttiğimize göre onun hak
kındaki bizim taleplerimiz kabul edilmediğine 
göre diğer maddeler hakkında söz almaya lü
zum görmediğimiz için konuşma lüzumunu his
setmiyoruz. O halde görülüyor ki, biz, yarın bü
tün açıkhğa kavuşsun diye icabettiği halde uzun 
sayılabilecek, yani bazılarınca uzun sayılabile
cek ama meselenin ciddiyeti ile vatandaşın mül
kiyetinin, mirasının, toprağının, Türk Devleti
nin, milletinin, memleketinin haysiyetin ile oran
landığı zaman çok az olan bir zaman içerisindeki 
arz ettiklerimizi tarih önünde tescil edebilmek 
düşüncesini de taşımaktayız. Bu ölçülerle tek
rar belirtiyoruz ki, bu 15 nci maddede toprak ile 
bir derece ilgili olmasına rağmen tarımla hiç il
gisi bulunmayan bu tasarının bu maddesine de 
karşıyız, hepinize Demokratik Parti Grubu adı
na saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Bahri Dağdaş, buyurun efendim. 

Saat 16,54 efendim. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, aslında müteaddit gö
rüşmelerimizde de belirttiğim gibi getirilen bu 
ön tedbirler tasarısı Karaosmanoğlu'nun getir
diği, mertçe getirdiği tasarıdan doktrin bakı
mından daha ağır şartları getirmiştir ve buna 
da Anayasayı perde olarak almıştır. Sayın Ba
kan burada Sayın Karaosmanoğlu'nun tasarısı 
eğer geçerse büyük kanlı hâdiseler olacağını 
söylüyor. Ne imiş o tasarı? 600 dönüm kuruda, 
150 dönüm suluda arazi tahdidediyor. Kendi ge
tirdiği tasarı 30 dönümün üstüne geçemiyor. 
Kır gerillâlarına; «Bak işte Mecliste de kabul 
etti, 30 dönümün üstündeki her şey senindir, 
hiç durma bu faaliyeti büyük hızınla, büyük gü
cünle tevsik et» şeklinde bir kanunî müeyyide
yi de eline veriyor ve onu da büyük Meclisler
den geçiriyor. 

Şimdi Anayasayı bir ele alalım, Anayasa 
hangi şartlar içinde tedvin edilmiştir ve bugün
kü Hükümet Başkanını da huzurunuzda vazife
ye çağıracağım. Kendine ait görüşünü okuduk
tan sonra vazifeye çağıracağım. 

Şimdi müsaade edin okuyalım : 
36 ncı madde Kurucu Mecliste Umumî He

yette müzakere ediliyor. 
«Başkan — Buyurun Hamza Eroğlu, diyor. 
Hamza Eroğlu — Muhterem arkadaşlarım, 

biz tenkidlerimizi bilhassa bu maddenin eski 
şekli üzerinde hazırlamıştık. Bugün hazırlanan 
yeni metin bizi bilhassa 1 nci fıkrasiyle geniş 
ölçüde tatmin etmiştir. Eski metin, komisyon 
getirdiği metin sosyal adalet ilkeleri içinde mül
kiyette denge sağlamaktı» Şimdi, «...Mülkiyet 
hakkını tanıdığı için, miras hakkını tanıdığı 
için..» Profesör Hamza Eroğlu diyor ki; «... bun
ları tanıdığı için bizi bir ölçüde memnun etti.» 

Şimdi devam ediyor :... «Ancak daha önce 
bir meseleyi müsaade buyurursanız yüksek hu
zurunuza arz etmek istiyeceğim. 3 ncü bölüm ve 
2 nci fıkra sosyal ve iktisadî hak ve ödevlerin
den bahsetmektedir. 36, 37 ve 38 nci maddeler 
yani mülkiyet hakları ile ilgili olan bu madde
ler sosyal ve iktisadî haklar bölümünde yer al
maktadır. Mülkiyet hakkı gibi şahsî bir hak olan 
ferdin mülk edinebilmesi gibi enfüsi bir hakkın 
sosyal ve ekonomik haklar bölümünde değil 
ikinci bölümünde yani klâsik ferdî haklar, hür
riyetler bölümünde yer alması icabederdi.» Ya
ni demek istiyor ki 4 ncü maddenin, 11 nci mad
denin, 12 nci maddenin yanında yer alması ica
bederdi. Bunları daha okumuyorum, devam ede
ceğim şimdi. Daha mühimleri olduğu için Hamza 
Eroğlu'nun görüşlerine burada noktayı koyuyo
rum, devam ediyorum. 

Ben zannediyorum ki, ben yalnızmışım. Ama 
Allah'a şükür o devrede de vatanperver Türk 
oğulları varmış o Kurucu Mecliste Muammer 
Aksoy ve arkadaşlarına karşı büyük ölçüde mü
cadele etmişler. Bunları tesbit için burada söy
lüyorum. Şimdi mülkiyet hakkı konusunda 
Fethi Çelikbaş ne diyor. 

«Muhterem arkadaşlar, evvelce huzurunuza 
gelerek mülkiyet hakkı, gerek miras hakkı üze
rinde konuşmamış olsa idim katiyen huzurunu
za çıkmayacaktım..Bizim burada tamamen mem
leketin hayrına, milletimizin nef'ine yaptığımız 
müzakereler maalesef bazı kötü niyetli insan
lar tarafından kötü istikametlerde vatandaşlara 
yayılmak istendiği için şimdi huzurunuzda kıy
metli komisyona müzakerelerden ilham alarak 
yaptığı tadil teklifi dolayısıyle teşekkür et-
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mek istiyorum». Demek ki, öyle bir sosyal ada- I 
let ilkesi ve mülkiyette denge sloganı değerli I 
Devlet Başkanının da bir vesile ile konuştuğu 
gibi «sosyal adalet ilkelerini mülkiyetteki den
geyi sağlamak için getiriyoruz» diyordu, onu 
o Kurucu Meclis reddetmiş, yeniden bir mad
de tedvin etmişler. Bakın o madde büyük öl
çüde bizim Medeni Kanunumuzu tarsin etmek 
için getirilmiştir. Yoksa yeniden Medeni Kanu
nun dışında, Medeni Kanunun tayin ve tarif 
ettiği hudutların dışjjnda hiçbir yetki, hiç
bir hukukçuya, hiçbir kimseye tanımıyor. 
Anayasa, 36 ncı madde. Buyurun okuyorum, 
devam ediyorum; «Âbdülkadir Beye teşekkür 
etmek istiyorum ve Sayın Hıfzı Veldet Veli-
dedeoğlu'nun mütalâalarına iştirak ederek arz 
ve ifade edeyim ki, komisyonun tadil teklifi 
Medenî Kanunumuzun getirdiği bugün Türk 
Milletinin alışık olduğu şekilde bir mülki
yet hakkı" ve tasarruf imkânını getirmektedir. 
Ve gerçekten Komisyonun getirdiği teklif Me
denî Kanunumuzun 618 nci maddesinde kabul 
ettiği mülkiyet hakkına tamamen uymaktadır. 
Medenî Kanunun 618 nci maddesi şöyle der. 
«Bir şeye malik olan kimse ve o şey de ka
nun dairesi.'üde dilediği gibi tasarruf etme 
hakkını haizdir.» 

Uzatmayacağım, yalnız satır başlarını ve
riyorum. Demekki, 36 ncı madde, Medenî Ka
nunun mevcut Anayasaya aykırı olmadan ve 
tarsin için getirilmiş bir Apayasa hükmüdür. 
Şimdi, bunda sosyal adalet ilkeleri içerisin
de, mülkiyete, zilyede tavanlar tanımak, ev
velce de söylediğim gibi, bizim rejimimizin 
davaları değildir, başka rejimlerin dâvaları
dır. 

Şimdi bakınız, Emin Paksüt Bey ne diyor 
bunun için. Konuşuyorlar tabiî, Allaha çok 
şükür Muammer Aksoy'un karşısında o zaman 
çok adamlar varmış. Buyurun bakalım Ana
yasa Komisyonu Başkanı Emin Paksüt ne di
yor : 

«Efendim mesele gayet sarihtir; tered-
dütü mucip değildir zannediyorum. Salih Türk
menoğlu, Cahit Zamangil arkadaşlarım mev
zuu kâfi derecede aydınlattılar. Esat Çağa ar- <• 
kadaşımız Medenî Kanunumuzdaki kurallar 
nazarı itibare alıns'fi dediler. Hepinizce ma
lûmdur ki, anayasalar bütün kanunlara kay

nak vazifesi görecek şekilde tanzim edilir 
ve bütün kanunlar Anayasanın kurmuş olduğu 
temeller üzerine bina edilir. Şimdi, Türkiye'de 
tek bir vaziyet var; mevzuat mevcut, aslında 
bu mevzuat da Anayasa üzerine oturmuştur. 
Kamu yararına kelimesini dar manada ala
cak olursak, Esat Çağa arkadaşımın ileri sür
müş olduğu husus doğrudur. Fakat, kajnunlar 
amme menfaatleri için tanzim edilen yasama 
eserleridir. Medenî Kanun da böyledir. Arka
daşlarımızın belirttiği gibi mevzuubahsolan 
hadise basittir. Filân kişiye irtifak hakkı ta-
nmacaksa, mülkiyet hakkına takyitler kona
caksa, bu kanun bakımından muhtelif fertle
rin bu gibi ahvelde himaye edilmesi veya ta
sarruf haklarının takyidedilmesi demek olur. 
Böyle bir hukukî tasarruf tesisi için Medenî 
Kanun hükmüne gidilmesinde ammenin men
faatleri vardır demektir. Medenî Kanunda 
Anayasaya mugayyeret olmaması icabeder.» 
diyor. 

Burada, getirdiği/niz Medenî Kanunu bü
tün vecibelerine razıyız, boynumuz eğiktir; ge
tirdiniz onları. 

Şimdi, bir mesele daha vardır. Sayın Hü
kümet Başkanı Ferid Melen'in 38 nci madde 
üzerindeki bir görüşü var. Şimdi Ferid 
Melen Bey malesef burada yok, ama yardım
cısı buradadır. Bakınız şimdi okuyorum; ondan 
sonra da görüşlerimizi arz edeceğim. 

«BAŞKAN — Buyurun Ferid Melen.» 
«Ferid Melen - Çok muhterem arkadaşla

rım, Sayın Hatiboğlu gibi bir hatipten sonra 
konuşmak benim için bir talihsizlik olmuştur. 
Defterler, dosyalar arasında yetişmiş bir insa-
jnm fikirlerini ayni kudretle ifade etmesine 
imkân yoktur; ama buna rağmen bu konuda
ki görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Ben de gayet dikkatle okuyacağım bunu 
size. Sayın Başkan şayet biraz zaman geçerse 
müsamahanıza sığınıyorum, sadece bunu söy
leyip ineceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz süreniz dolmadı 
efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «Muhterem 
arkadaşlar, bu madde dolayısıyle bir doktrin 
münakaşası yapmaya mahal yoktur. Eğer bu 
maddenin eski şekli kalsaydı, Komisyonun ge-
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tirdiği ilk madde huzurunuzda münakaşa edil
miş olsa idi, o zaman bir doktrin münakaşası 
yapmak icabederdi.» 

Yoktur diyor, Medenî Ka^nuna atıf yapıyor. 
«Benim bildiğime göre ekonomiler, sistem

leştirmek lâzımgelirse bunları başlıca 2 siste
me irca etmek mümkündür. Kapitalizm ve 
kollektivizm. Bir de bunlar arasında telifci 
sistemler vardır. Biz bu Anayasayla bunlardan 
hangisine yaklaştığımızı burada tespit etme
liyiz. Bunu tespit etmekte elbette fayda var
dır. Bu mevzuda çeşitli fikirler ileri sürül
dü. Bugün ha<ngi noktada olduğumuzu bir 
dereceye kadar tespit edebiliriz. Yüksek He
yetiniz Komisyona getirdiği maddeler üze
rinde rötuşlar yapmak suretiyle iktisadî re
jimi mutedil bir istikamete götürmüştür. Mem
leketi refaha götürmek; kalkındırmak için bi
rinci sisteme yakın olmak lâzımdır.» 

Yani, kapitalist sisteme yakın olmak lâzım
dır diyor. 

«Yoksa, ikinci sisteme gitmek mi lâzımdır? 
Bu hususlar uzun-boylu münakaşa mevzuu 
olabilr. Ama, acıane itibariyle Türk milleti 
faydası veya mahzuru ne olursa olsun, hiç
bir zaman ikinci sisteme yakın olmak isteme
yecektir. Bu hususu bu şekilde tespit ettikten 
sonra mevzua geliyorum.» 

Bunu söyleyen Sayın Başvekil Ferid Me
len Bey. 

«Şimdi mülke müdahale edilsin mi meselesi 
münakaşa ediliyor. Mülkiyet Fransa'da ihti
lâlden sonra mukaddes bir hak olarak kabul 
edilmiştir. Ancak bu telâkki devrimizde çok 
değişmiştir. Biz burada amme yararı içim özel 
mülkiyete el konulup, konulmayacağı konu
sunu konuşuyoruz. Arkadaşlar, istimlâk bir 
amme hizmetinin görülmesi için yapıllr. Madde 
üzerinde münakaşa mevzuu olan fikirleri şöy
lece sıralamak mümkündür : Birincisi, istim
lâkin esası ve parasının peşin olarak ödenmesi. 
Şimdi, maddeye konuş sırasiyie tetkik etti
ğimiz zaman evvelce kamu yararı için ka
mulaştırma, bu noktaya bir itirazım yok; 
kamu menfaatlerinin icabettıği noktada husu
sî mülkiyet takyidedilebilir. Bunda ihtilâf 
yoktur. Kamu yararının icabettirdiği yerler
de kamulaştırma kabul edilebilir. Bunda da 
ihtilâfımız yok; ama ikinci noktada ayrılıyo
ruz. Muhterem arkadaşlar, bir zamanlar bir 

toprak reformuna bu memlekette ihtiyaç du
yuldu ve kanunlar kabul edildi, tatbikata ge
çildi, tatbikata geçildi. Bu dava, 1946 yılında 
olduğu halde değildir; o günden bugüne Tür
kiye'de büyük arazi dediğimiz arazinin mü
him bir kısmı Toprak Kanonu gereğince Dev
let tarafından alınmış ve tevzi olunmuştur ve
yahut da kalabalık ailelere ait bu arazi kü
çük işletmeler haline getirilmiştir. Yeni top
rak kanununun hedefi bu suretle kısmen 
kendiliğinde^ gerçekleştirilmiştir. Bugün Tür
kiye'de Devletin peşin parayla satmalamaya-
cağı nispette ve miktarda büyük arazi var 
mı, yok mu? Bazı arkadaşlar böyle bir ara
zinin mevcudolrnadığını iddia ediyorlar. Ko
misyon ve diğer bazı arkadaşlar da Türki
ye'de bugi^n feodal sistemle idare edilen bü
yük arazi olduğunu iddia ediyorlar. Muhte
rem arkadaşlar, her 2 iddiada da hakikat payı 
vardır. Bunu çözecek şeyin resmî makamlar 
tarafından verilecek bilgi olması lâzımdır. Ko
misyonun pelinde, Türkiye'de uhdesinde 5 bin 
dönümden, 3 bin dönümden fazla arazi bu-
lvmanlara ait rakam olsa ve bu rakam toprak 
reformunu gerçekleştirmek için büyük meb
lâğlara ihtiyaç gösterse idi o zaman Komis
yonla bu mevzuda beraber el kaldırmaya hazır 
olurdum. Türkiye'de büyük toprakların mik
tarı o haldedir ki, 100, 200 ve nihayet 300 
milyonla istimlâk işinin halledileceğine ka
niim. 300 milyonluk bir mesele için çeşitli 
bakımlardan mahzurlar arz eden bir hüküm 
konmasına da ihtiyaç olmadığı inancındayım.» 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş 2 dakikanız 
kaldı efendim, hatırlatıyorum. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 3 dakika sü
recektir, bunu tamamlayıp bitiriyorum Sa
yın Başkan; müsamahanıza sığmıyorum. 

BAŞKAN — Beınim bir müsamaha hakkım 
olmadığını lütfen kabul buyurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 
(Devamla) — Yüce Meclise arz ederseniz bu
nu kıraat ettikten sonra hemen bitireceğim. 

BAŞKAN — Buyurun 2 dakikanız kaldı, 
devam buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Devamla) — «Ancak bu şekilde toprak refor
mu yapılmaz. Toprak reformu sadece arazinin 
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parçalanması ve tevzii suretiyle gerçekleştirile
mez. Bugün ziraî sahada Sayın Hatipoğlu arka
daşımın ifade ettiği gibi arazinin parçalanmasıyle 
ziraî kalkınma temin edilmez. Ziraî kalkınma 
için, çiftçinin tohumluk, teknik alet, gübre, su
lama ihtiyaçlarını karşılamak lâzımdır. Bugün 
memleketimizde toprağın büyük arazi parçaları 
halinde şahısların derebeyliklerin elinde olduğu 
ifade edildi. Asla böyle bir durum yoktur. Coş
kun Kırca arkadaşımın da ifade ettiği gibi Tür
kiye'de ekime tabi arazi miktarı 16,5 milyon hek
tar iken, bu miktar bugün 24 milyon hektara 
çıkmış bulunmaktadır. Fakat bu artış çok teh
likeli olmuştur. Meyilli arazi işlenmiştir. Top
raklar erozyon tehlikesine maruz bırakılmıştır. 
Bizde toprak davasını arz ettiğim olayların ışı
ğında mütalâa etmek icabeder.» 

Şimdi, mesele bu. Ben şimdi soruyorum, 
Hükümet Başkanı 1961'de bu fiikrleri ileri sür
müş. Diyor ki, yoktur, olsa olsa 200 - 300 mil
yon lira ile bu istimlâk işi halledilir; Türkiye'de 
feodal bir idare de yoktur, derebeylik de yok
tur. Bir kanun getiriliyor şimdi 30 dönüme ka
dar takyit konuyor, ondan sonra da bir Hükü
met âzası çıkıyor, diyor ki, bu toprak refor
munu realize etmek için 90 milyar lira paraya 
ihtiyacımız vardır. Burada 200 - 300 milyon 
şimdi 90 milyar liraya ihtiyacımız vardır diyor 
ve 668 bin kişiyi de topraklandıracağım 3, 5 - 4 
milyon çiftçi ailesi de daha henüz topraksızken. 
Şimdi, kusura bakmasınlar 1961 yılından bu 
yana, yani bu Anayasa yürürlüğe girdikten son
ra derebeyler mi çıktı; toprak mütebelligaları 
mı çıktı ki, 1971 - 1972 senesinde böyle bir ka
nunun lüzumuna inanıyor Sayın Başbakan ve 
bunun Mecliste müzakeresine müsaade ediyor? 

Bizim inancımız Sayın Başbakanın 1961 Ana
yasasında Komisyonda ileri sürdükleri fikirler 
merkezindedir; çeşitli vesilelerle bunu ifade et
tik. Şimdi kim doğru söylüyor? 1961'deki Fe-
rid Melen Beyefendi mi doğru söylüyor; yoksa 
bu öntedbirler Kanununun altına imza koyan 
Sayın Ferid Melen mi doğru söylüyor? Bunun 
takdirini Yüce Meclise arz ediyorum. 

Teşekkür ederim, görüşlerimizi her vesileyle 
ifade ettik. O bakımdan mülkiyete enfüsi şe
kilde, hislerle, ütopi ile el koyan, tavan koyan 
ülkelerin Sovyet Bloku içindeki doktriner veya 
komünist partisiyle veya sosyalist partilerle 

sevk ve idare edilen milletler olduğunu tekrar 
ifade eder; bu kanunun Anayasamızın 37 nci 
maddesindeki hükmünü de okudum, 36'yı da 
okudum, 38 nci maddedeki Sayın Ferid Me
len'in görüşlerini de arz ettim, Anayasanın her 
şeyiyle ters düştüğünü ifade eder, doktriner bir 
kanun olduğunu, kardeş kavgasına sebebiyet ve
receğini ifade eder, Yüce Meclisi hürmetle se
lâmlarım. («D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanı öztürk, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; toprak ve ta
rım reformu uygulamasında en önemli noktalar • 
dan biri de Tapulama Kanununun suiistimale 
müsaidolan hükümlerinin değiştirilmesidir. Bu 
toprak ve tarım reformunun ileriye doğru olan 
en önemli aşamalarından birini teşkil etmekte
dir. 

Memleketimizde gerek doktrinde, gerekse 
tatbikatta Tapulama Kanununun 33 ncü madde
sinin, geçici 3 ncü maddesinin. 37 nci maddesinin 
son fıkrasının birtakım suiistimallere açık bu
lunduğu yolunda çok yaygın bir iddia mevcut
tur. Bu iddia o kadar yaygın hale gelmiştir ki, 
bu iddianın ortadan kalkması ve suniistimal ka
pısının her türlü ihtimale karşı kapanması ge
rekir. Bu nedenle Toprak ve Tarım Reformu 
öntedbirleri kanun tasarısında çok isabetli ola
rak, bu kanıdayız, Tapulama Kanununun il
gili hükümlerini değiştirmek yoluna tevessül et
tik ve Geçici Komisyonda bu endişemize katı
larak Hükümeti destekledi. Bu maddeler top
rak ve tarım reformunun başarısında çok 
önemli bir rol oynayacaktır. 

Burada ne mülkiyet düşmanlığı vardır, ne 
arazinin parçalara bölünmesi vardır. Bu bakım
dan Sayın Dağdaş'm ileri sürmüş olduğu iddi
alara katılmamıza imkân yoktur. Zaten Tür-
kiyedeki gerçekler de kendisini ve iddilarını 
tekzip etmektedir. O bakımdan... 

BAHRt DAĞDAŞ (Konya) — Benim değil 
Beyefendi. Ben Sayın Melen'in mütalâalarını 
okudum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efen
dim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Sayın Dağdaş okumuş olduğu bazı 
cümleleri kendisine göre yorumladılar. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Yorumlama-
dım, okudum. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Bu yorumlamanın isabetli olmadığı 
kanısındayım. Tatbikatta, Tapulama Kanunu
nun uygulamasından büyük sakıncalar doğaca
ğı iddiası çok yaygındır ve fikirlerine hürmet 
edilecek bütün hukukçular tarafından ileri sü
rülmektedir. Bunun için bu noktayı tashih et
mek gerektiği kanısındayız. Bunun için deği
şiklik maddelerini Yüce Meclise sunmuş bulu
nuyoruz. Geçici Komisyonda olduğu gibi, Yüce 
Heyetinizde de bizim bu endişemize katılmarak 
sunmuş olduğumuz maddenin destekleneceğini 
ümidediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağdaş, söz mü 

istiyorsunuz efendim? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hayır efen

dim. Bir tasrih için... 
BAŞKAN — Anlıyorum sözdür... 

BAHRİ DAĞDAŞ . (Konya) — Ben hiçbir 
mütalâada bulunmadım. Zabıtlara geçsin; Sa
yın Melen'in 1961 yılında Anayasa Komisyonun
daki yaptığı konuşmanın zaptını okudum. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, zabıtları okudu
nuz, zabıtlara geçti. Ayrıca söz istiyorsanız 
kaydedeyim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ayrıca söz 
istemiyorum. 

BAŞKAN — Söz, Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Nebil Oktay'ın, buyurunuz efendim. 
Saat : 17,17 efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA M. NEBİL OK
TAY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Ben Sayın Dağdaş gibi bir polemiğin içeri
sine girmeyeceğim. Politikacıların evvelce söy
ledikleriyle sonra söyledikleri arasındaki fark
ları bu kürsüye getirmek istesek, her halde ev
velemirde kendileri zararlı çıkar. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Hükümet za
manında komisyondan çıkmış bulunan tasa
rıda (D. P. sıralarından anlaşılamayan bir mü
dahale) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. Ri
ca ediyorum efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA M. NEBİL OK
TAY (Devamla) — Sayın Dağdaş, her halde 

sizin de Demokratik Partiyi kurmadan evvel 
Demirel hakkında söylediklerinizle bugün söy
lediklerinizi yanyana tutarsak... 

BAŞKAN — Sayın Oktay, Sayın Oktay, bir 
dakikanızı rica ediyorum. 

M. G. P. GRUBU ADINA M. NEBİL OK
TAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay, efendim si
ze hitabediyorum, beni lütfen dinler misiniz? 

NEBİL OKTAY (Devamla) — Efendim, 
yerlerinden müdahale ediyorlar... 

BAŞKAN — Efendim ben onlara cevap veri
yorum; ama siz Sayın Dağdaş'm konuşmasını 
cevaplandırmak için söz almadınız ki. Madde 
üzerinde söz aldınız. 

M. NEBİL OKTAY (Devamla) — Efendim, 
müdahale ederlerse ben de cevap veririm. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz aldınız. 
Müdahale edenleri ben karşılıyorum. 

M. NEBİL OKTAY (Devamla) — Müdaha
le olursa cevap veririm. 

BAŞKAN — Hayır cevap veremezsiniz efen
dim. Ona ben cevap veririm. Siz lütfen konuş
manıza devam ediniz. 

M. NEBİL OKTAY (Devamla) — Kendileri 
de bana yerinden müdahale edemez. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. NEBİL OKTAY (Devamla) — Birinci 
tasarı aynen şöyle idi : «Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındaki yerlerle, özel kanunları gere
ğince Devlete kalan özel mülk niteliğindeki top
raklar, - tapuda kayıtlı olsun veya olmasın -
kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisabedile-
mez.» Yani birinci tasarı 1 dönümden sonsuz dö
nüme kadar iktisabı müruru zamanla kazanıl
ması gereken bütün gayrimenkulleri Devletin 
saymıştı ve buna ilâveten kazandırıcı zamanaşı
mı yoluyla açılmış bulunan davaların dahi sü
kût edeceğine dair bir madde getirmişti. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
komisyonda konuştuğumuz zaman; «Böyle bir 
maddenin her şeyden evvel fakir ve yoksul çift
çiyi mağdur edeceği kanaatinde olduğumuzu be
lirtmiştik. Zira binlerce dönüm arazisi olan, 
maddî gücü yerinde olan çiftçiler bugüne kadar 
mahkemelere müracaat etmişler, bu imkânı bul
muşlar ve esasen bu problemlerini halletmişler
dir.» demiştik. Bu problemlerini halletmeyenler 
nihayet elinde 40 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm, 
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200 dönüm arazisi bulunan mahkemelere bugü
ne kadar müracaat etme imkânını bulamayan
ların, bu maddî imkânlardan yoksun olan çift
çilerin olduğunu belirtmiştik. 

İkinci tasarı, birinci tasarının getirdiği ve 
esasında vatandaşın, hukuk düzenine karşı olan 
itimadını tamamen yitirici olan bu vasıftan ay
rılmış ve evvelki mahzurları tamamen bertaraf 
eden bir hüküm getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde okundu
ğunda, üzerinde o kadar yaygara koparılacak 
ve büyük mahzurları görülecek bir madde ol
madığı açıkça anlaşılır. Ne diyor bu madde?. 
Bir defa 20 dönümü geçmeyen müstakil parça
ların şahit beyaniyle her hangi bir vergi kaydı 
ibrazına lüzum olmaksızın, her hangi bir belge 
ibrazına lüzum olmaksızın eğer o müstakil par
ça (20 dönüm dâhil) 20 dönümü geçmiyorsa, 
sahibi lehine, zilyedi lehine tescil edilir. Eğer 
yanyana bitişik parçalar halinde ise ve 20 dönü
mü aşıyorsa, tavanı 50 dönümü geçmemek kay-
diyle sahibi lehine tescil edilebilir. 

Şimdi Tapulama Kanunu ile bunun arasın
daki değişiklik ne? Tapulama Kanunu, her han
gi bir belgeye isnadetmeksizin 100 dönüme ka
dar olan gayrimenkullerin sahibi lehine tescili
ne imkân veriyordu, bu tasarının 1 nci ve 2 nci 
fıkrası bunu 50 dönüme indirmiştir. Peki bir 
vatandaşın bin dönüm, 2 bin dönüm veya ilâni-
haye dönüm gayrimenkulu varsa ve bu gayri
menkulu 20 sene malik niyet ve sıfatiyle tasar
ruf ediyorsa, bu vatandaş bu gayrimenkulu le
hine tescil ettirmek imkânına sahip değil midir? 
Sahiptir arkadaşlar.. Bunu da son fıkrası tayin 
etmiş bulunmaktadır. Ne diyor son fıkrası? Di
yor ki; «2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fıkralardaki şart
ların dışında bir tescil imkânı için, meselâ 1950 
yılına veya daha önceki yıllara ait vergi kaydı 
ibraz etmek lâzımdır.» Yani bin dönüm araziniz 
varsa, malik sıfatiyle tasarruf etmişseniz, 20 
yıllık müddet tamamlanmışsa 1950 yılma ait bir 
vergi kaydı ibrazı ile bu gayrimenkulu lehinize 
tescil ettirebiliyorsunuz. Kesinleşmiş mahkeme 
ilâmı getirirseniz tescil ettirebiliyorsunuz, tas
dikli irade sureti ve fermanlar getirirseniz tes
cil ettirebiliyorsunuz. Bunu, 10 fıkra halinde ve 
birtakım belgeler saymak şartiyle, yani bu bel
geleri ibraz ederseniz 50 dönüm, 100 dönüm ba
his mevzuu değildir, tescil ettirebiliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, zilyedliği himaye et
mek lâzımdır. Ancak, hemen şunu da kaydede
yim ki, zilyedliğin bu memleketteki istismarını 
da mutlaka önlemek lâzımdır. 

Şimdi size bir misal vereyim. Bundan 10 
gün evvel Temyiz Mahkemesinde - dosya numa
rasını ve yerini vermeyeceğim - bir dosya tetkik 
ettim. Bu, bir ilimizin bir ilçesinde cereyan et
miştir. Dosyayı tetkik ettim; 25 bin dönüm 
arazi bir vatandaşın lehine tescil edilmiş. 25 bin 
dönüm!... Hazine temyiz ediyor, Temyiz Mahke
mesine geliyor, Temyiz Mahkemesi 7 nci Hu
kuk Dairesi bunu bozuyor. Diyor ki; «25 bin 
dönüm arazi üzerinde fiilî hâkimiyet tesis et
mek mümkün değildir» bozuyor ve «Bu, Hazi
nenin olması gerekir» diyor. 

Şimdi dikkatinizi çekerimi: Mahallî mahke
meye geliyor, mahallî mahkeme bu karar üze
rinde ısrar ediyor. Diyor M; «Fiilî hâkimiyet 
tesisi mümkün» ibret verici bir durumdur; mal
müdürü bundan sonra bir dilekçe veriyor di
yor ki; «Ben temyizden sarfınazar ©diyorum» 
malmüdürü aleyhindeki bir hüküm için tem
yizden sargmazar ediyor... Temyiz Mahkemesi; 
«Bu, vatandaş lehine tescil edilemez» diyor, 
malmüdürü temyizden sarfınazar ediyor; 25 
bin dönüm arazi!... Bunu 500 liradan saysanız 
12 500 000 lira yapar. 

Değerli arkadaşlarım, bunun gibi misalleri 
alabildiğine çoğaltmak mümkündür. Zilyedliği 
himaye etmek lâzımdır. Muayyen bir dönüm içe
risinde fakir vatandaşı, az topraklı vatandaşı, 
çiftçiyi himaye etmek için zilyedliği himaye et
mek lâzımdır; ama mutlaka ve mutlaka zilyed
liğin istismarını da önlemek lâzımdır. 

Benim kanaatim odur ki; 9 ncu maddenin 
son fıkrası, yani bir vergi kaydıyle binlerce 
dönüm arazinin bir şahıs lehine tescil edilebil
mesine imkân veren 9 ncu maddenin son fık
rası bu zilyedliğin istismarına alabildiğine yol 
açan bir fıkradır. 

Bu itibarla tasarının 9 ncu maddesinin 1, 2, 
3 ve 4 ncü fıkraları fakir çiftçiyi, kimsesiz çift
çiyi himaye eder ve eski tasarının mahzurları
nı bertaraf eder bir durum arz etmekle bera
ber, son fıkrası da zilyedliğin alabildiğine istis
marını ortaya koyacak bir fıkradır. Ya bu fık
ranın tasarıdaaı çıkarılması veyahut da muay
yen bir tavanla tahdidedilmesi lâzımdır. Bu 
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yönde Yüce Başkanlığa bir önerge vermiş bu
lunuyorum. 

Fikrimizi bu şekilde ifade ediyoruz, Yüce 
Meclise saygılarımızı sunuyoruz. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Saym 
Şener, buyurunuz eefndim. Saat 17,26. 

0. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Saym Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Görüşülmekte olan, eski 9 ve yeni 20 nci 
maddesinin 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkraları, daha zi
yade küçük çiftçiyi ilgilendiren, Medenî Kanu
na göre kendilerine verilmiş olan, zannedersem 
639 ncu maddeye göre tapusunu yapıp, deyime 
göre fakirdi, bilmiyordu, avukat ücreti vere
memişti, tapusunu alamamış olanlara bir hak 
tanımak için konulmuş olan fıkralardır. Bu fık
ralar gerçi Türkiye'de toprak rezervini azalta
cak fıkralar olmasına rağmen, aslında toprak 
reformunun gayesi bu bahsedilen kişilere top
rak vermektir. Topraksız ise, az topraklı ise, 
fakir ise ona toprak verebilme imkânını araş
tırmakta âdi; fakat eski tasarı ile yeni tasarı 
arasında fark gözetilmiş ve bu 766 sayılı Kanu
nun 33 ncü maddesi burada tedvin edilirken 
dahi bu gibi Hazine arazilerinim lüzumsuz yere 
toprak sahiplerine, daha zengin insanlara akta
rılması mümkün olduğunu ve haltta onun haddi 
20 dönüm iken 100 dönüme kadar çıkmıştır ve 
onun da aleyhinde konuşmuş ve rey vermiştim, 
Grubum da aynı şekilde idi. Sonradan bu ka
nunun bu maddesi kanun tekniği bakımın
dan - benim görüşüme göre öyledir - bazıları
nın görüşüne g'öre de olur diyorlar - o kanun
dan alınmış buraya monte edilmiştir. 

Sayın Başkan, benden evvel konuşan Millî 
Güven Partisinin sözcüsünün de belirttiği gibi, 
bu maddenin '5 nci fıkrası, alabildiğine o fakir, 
az topraklı kişilerin zilyedlikten istifade ede
rek tapusunu yapamamış kişilerin haricinde bu
lunan, düşünün; ne diyor: «...Arazinin, yukar-
daki fıkraların kapsamı dışında kalan kısmının 
zilyeti adına kaydedilebilmesi için, birinci fık
ra gereğince delillendirilen zilyedliğin ayrıca 
aşağıdaki1 belgelerden birine dayandırılması lâ
zımdır.» Nedir bu biri?... 1950 yılma veya daha 
önceki yıllara ait bir vergi kaydı... Vergisini 
vermişse, kaç dönüm olursa olsun, hiçbir tava
nı yok, bu vergi makbuzu ile bunu alabilecek
tir. Bu, toprak rezervini azaltıcı bir fıkradır. 

«Zilyet lehine kesinleşmiş mahkeme ilâm
ları, tasdikli irade suretleri ve fermanlar, mute
ber mütevelli, sipahi, (mültezim, temessük veya 
senetleri, kayıtları bulunmayan tapu ve mülĝ a 
Hazinei hassas senedi veya muvakkat tasar
ruf ilmühaberleri, tasdiksiz tapu yoklama ka
yıtları» ve altında birkaç tane daha sayıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların hududu 
yok. Bunların bir tanesini buldunuz mu, bu ara
ziye saıhilbolacaksmız... Onun için bu 5 nci fık
ranın kaldırılması için bir önerge verdim. Eğer 
zamanında bir vergi kaydına raslandı mı, bu 
makbuzu buldu mu, getirdiğiniz zaman kaç yüz 
bin liralık arazi, kaç dönüm arazi olursa olsun 
sahipsiniz, böyle olmaz. Burada yazılanı söylü-
yorum.Bu tehlikeli bir fıkradır, tehlikeli bir 
maddedir. Onun için bu konuda daha evvelden 
bilhassa toprak rezervini temin edecek olan bu 
tasarının içinde küçük bir fıkra ile, rezervi azal
tacak bir fıkra ortaya koymak suretiyle, bunu, 
işte demin bahsetmiş olduğumuz 20 dönümlük 
veya tapusunu yapamayan Medenî Kanunun 639 
ncu maddesine göre hakkını temin edemeyen ki
şilerin hakkını bu maddeyle daha kolay almış 
oluyoruz. Bizim kanaatimiz budur. Bunun için 
bunu mutlaka halletmek gerekir, takdir de el
bette sizlerindir. 

Saym Başkan, bu konuda verdiğimiz öner
genin kabul edildiği takdirde ve Saym Güven 
Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımızın da 
söylediği beyanlar istikametinde bizim görüşü
müzü şimdilik bu kadarla kayıtlıyorum. Takdir 
Yüksek Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon adına, buyurunuz 

Saym Tekinel. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Birinci Erim Hükümeti tarafından hazırla
nan öntedbirler kanun tasarısının «Kazandırı
cı zamanaşımı» başlığını taşıyan 9 ncu madde
sinde, Saym Bağdaş'm da belirttiği gibi, «Ta
rım arazisi üzerinde kazandırıcı zamanaşımı iş
lemez ve bu yolla mülkiyet kazanılmaz» hükmü 
mevcut. 

Bu müessese orta yerden kaldırılmak isteni
yordu, Türkiye'nin gerçeklerin© ve içinde bu
lunduğu şartlara taban tabana zıt bir davra-
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nişti. Bunun münakaşasını çok yaptık ve doğ
rusunu da uzun müzakerelerden sonra bulduk. 

Kazandırıcı zamanaşımı ile iktisap müessese
si bizini memleketimizden kaldırılamaz, kaldı
rıldığı takdirde arzu edilmeyen neticelerle baş-
başa kalınır. 

Kaldı ki, uzun yıllardaki geçmiş tatbikat 
sonucunda böyle bir dönüm noktasına geldiği
miz anda haksızlık etmiş oluruz, Anayasanın 
eşitlik ilkeleri bertaraf edilmiş olur ve fakir 
çiftçi korunmaz. 

Halbuki, bir toprak ve tarım reformunun 
ifade edilen başlıca amaçlarından birisi; hiç 
toprağı bulunmayan veya yeteri toprağı bulun
mayan kimseleri topraklandırmaktır. 

Şimdi, müesseseyi o tasarıda olduğu gibi or
ta yerden kaldırmış olsaydık ne olacaktı, de
tayına girmeden bir örnek vereceğim, arkadaş
larımın diğer konularda ileri sürmüş oldukları 
mütalaaları cevaplandıracağım. 

Bir kimse; cahillik, bilgisizlik, Devletin im
kânlarının Türkiye'nin her bölgesine gidememe
si ve fakir oluşu sebebiyle ebencet malik sıfa-
tiyle kullandığı bir yeri, tarım arazisini tapu
ya intikal ettirmemiş, geçirmemiş olabilir. Şa
yet 'böyle bir değişikliği kabul etseydik, o za
man varlıklı kimseler Devletin imkânlarını ve 
Devletin vermiş olduğu imkanları iyi kullanan 
kimseler, bir istimlâk mevzuu bahis konusu ol
duğunda Devletten ücretini alacak, öte taraf
ta çok cüzi bir araziye sahip vatandaşa para 
vermeden toprağı bir nevi devletleştirilmiş ola
caktı. 

Komisyonun bütün üyeleri bu konuda ger
çekten büyük hassasiyet gösterdiler ve iktisa
bı zamanaşımı müessesesinin mutlaka Türki
ye'de var olması bir Anayasa gereği olarak ka
bul olundu. 

Şayet o madde, o tarzda kalmış olsaydı, 
doktriner bazı düşüncelerin siyasî amaç diye 
tanımladığı hususlara belki de erişmek müm
kün olurdu. Bu, komisyon tarafından bertaraf 
edilmiştir. 

Şimdi, elimizdeki metne gelince, ne yaptık? 
Medenî Kanunun 639 ncu maddesinde nizamla-
nan bu müessese, Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesine de intikal ettirilmiştir. Bilindiği gi
bi arazi, şehir ve kasabalarda olan arazinin dı
şında tarım arazisi de vardır, süratli bir hu-
kuMleşt&rme yoluna gitmek, aslında sahipli 

olup da, çeşitli nedenlerle tapuya intikal etme
miş bu yerlerin hakiki sahipleri adına tapuya 
tescil ettirmek zarureti gözönünde tutulmuş
tur. 

Bu itibarla, Medenî Kanunun 639 ve Tapu
lama Kanununun 33 ncü maddesinde zilyetlik
le gayri menkul iktisabına mütedair müessesede 
anaunsurlar aynen muhafaza edilmiştir. Bura
da herhangi bir değişiklik yapılmadı, müessese 
korundu. Yalnız, tescile esas olacak miktarlar 
nelerdir, bunun ispatı için kullanılacak vası
talar nedir, bunun üzerinde tartıştık ve bir Top
rak ve Tarım Reformunun yapılacağı bir dö
nemde toprak rezervinin de sağlanması düşün
cesiyle eski metinde ayrı ayrı her parçanın sa
dece şahit veyahut ehli hukuk beyanına isti
naden 100'er dönüme kadar olan kısımlarının 
tesciline imkân verildiği halde, burada bu 100 
dönümlük miktar 20 dönüme indirildi. 

Yine eski metinde, bir kimsenin birden faz
la arazi üzerinde ayrı ayrı sebebe istinaden zil
yetlikle kullandığı arazi mevcudolduğu takdir
de, beher dönümü için fazla miktarlar atımı 
100'er dönüm kabul edilmek suretiyle daha 
geniş bir arazinin tesciline imkân veriliyordu. 
Burada, bunun toplamını 50 dönüm olarak ifa
de ettik. Sadece bir miktar değişiklik vardır, 
bu değişikliği yaparken neyi1 düşündük? Sanıl
masın ki bu miktarlar değiştirildi, birtakım va
tandaşların hakları yenecek. EM© ettiğimiz ra
kamlar, atı alanın Üsküdar'ı çoktan geçtiğini 
ve bugün için bu miktarın üstünde yok dene
cek kadar zilyetlikle kullanılan toprağın bu
lunmadığını resmî kayıtlar ki, bu kayıtlar cid
dî kayıtlardır, Çünkü, Tapulama Kanununa is
tinaden yapılmış hukukî tespitlere dayanmak
tadır, o miktarların halen Türkiye'de fuzulî bir 
ifadeden ileriye geçmediği de gözönünde tutul
du. 

Bu itibarla, miktar bakımından da vatandaş
larımız için kazanılmış haklar bakımından her
hangi bir sakıncanın mevcudolimadığını komis
yon gördü* 

ispat vasıtalarına taallûk eden hükümlerden 
10 sene ve daha ziyade vergi kaydı hükmü var
dır. Bunu haklı olarak kaldırdık, çünkü, Tür
kiye'de vergi kayıtlan zilyedliğin bir delili de
ğildir. Arazi ile tescili esas olacak tarzda vatan
daşın ilişkisini gösteren belgeler olamamıştır. 
Kaldı ki, 1954 senesinde yapılan 633 sayılı Ka-
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nunla yapılan bu müessesedeki tadilât sonunda, 
vergi kaydı müessesesi suiistimal edildi, ilişiği 
olmayan yerlere vatandaşların rahatlıkla ver
gi ödedikleri görüldü. 

766 sayılı Tapulama Kanununun çalışmala
rına başlandığı dönem 1960 öncesidir ve bu mü
esseseye nedense münevverlerimiz fazla itibar 
ettiler, geçerli bir vesika olarak telâkki etti
ler ve değiştirilmesinin mümkün olamayacağını 
©avundular. 

Halbuki, bugün kanunların yürürlüğe gir
diği tarihten bu yana geçen döneni içerisinde, 
toprakla ilişkiniz olsun veya olmaism herhangi 
bir arazi üzerinde vergi vermek istediğiniz za
man mahallî idareler olsun, Devlet idareleri ol
sun bunu reddetmemektedir. 

Şu halde, muvazaa yapmak, ilişkisi olmadığı 
halde daha büyük bir toprağı tescile hak ka
zanacak tarzda belge ihdas etmek bugün için 
mümkündür, ama 766 sayılı Tapulama Kanu
nunun konuşulduğu 1961 devresinde böyle bir 
tehlike bahis konusu değildi. 

Bu itibarla, istikbale doğru 10 senelik ve da
ha fazla vergi kaydı ibaresini kaldırdık ve bu
nu suiistimalin olamayacağı bir devreye intikal 
«ittirdik. Şayet bir kimsenin 1950 senesinden 
önce zilyet bulunduğu araziye ait vergi kayıt
ları var ise, bunlar da ikinci bölümünde 20 dö
nümden daha fazla yer işgal ettiği takdirde bu 
fazla miktarları da tescil etmek imkânını sağla
yacak bir beyyine başlangıcı kabul ettik. Yapı
lan tadilâtın başlıeası bunlar. 

Bir de, - çok konuşuldu - Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan topraklar birtakım 
kimseler tarafından yağma edilmektedir, bun
ların da önlenmesi lâzımdır diye. 

Muhterem arkadaşlarım; aslında bunlar ku
lağa hoş gelen sloganlardır. Türkiye Cumhuri
yeti mevzuatları arasında, Devletin hüküm ve 
taarruflarını tescile esas olacağını kabul eden 
bir hüküm mevcut değildi. Medenî Kanunun 641 
nci maddesi bunu saraJhatla ortaya koymuştur. 
Türk hâkimleri, Türk Yargıtayı bu gibi yerle
rin iktisabi zamanaşımı yoluyle tescil edileme
yeceğini sarahatla belirtmişlerdir. Uygulamada 
da tam bir ittifak vardır, bunlar tevhidi içti
hat kararlarına kadar götürülmüş ve bu karar
lar kanun kuvvetinde uygulamaya esas alınmış
tır. 

Esasında, Medenî Kanunun 641 nci maddesinde 
yazılı ve tarifi yapılan sahipsiz şeyler ile, men
faati umuma aidolan mallar Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır, prensibine istinaden yi
ne 1926'dan beri yürürlükte bulunan Medenî 
Kanunumuzun 910 ncu maddesi, bu giibi yerle
rin tapuya bağlanamayacağı esasını da koy
muştur. Tapulama Kanununun 2 nci maddesi 
de, açıklıkla geniş tarifler yapmak suretiyle bu 
hükmü getirmiştir ama, ona rağmen senelerce 
ibir yağma edebiyatının içerisinde bu 641 nci 
maddenin münakaşası yapılmıştır. 

Bu münakaşayı bir defa daha sarih olarak 
kapatmak istedik ve bir son fıkra ilâve eyle
dik. 

Bu itibarla, lüzumsuz bir münakaşanın kal
dırılmış olacağını düşündük. Şimdi zilyedlikle 
iktisabediiemeyecek Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan topraklar meyanında, bir 
de Hazinenin hasbel kanun sahilbolduğu veyahut 
da diğer vatandaşlar gibi para ile satınalmak 
veya istimlâk etmek suretiyle elde ettiği tapu
lu ve tapusuz gayri menkûllerin durumu da 
vardı. Bunu da bu vesile ile bir defa daha vu
zuha kavuşturmak lüzumunu hissettik. 

Aslında, Devletin tapulu gayri menkulleri
nin zilyedlik yoluyle iktisabedilmesi mümkün 
değildir. 

Tapusuz gayri menkullerin de aynı muame
leye tabi tutulması lâzım. 

Mahkemelerimiz bunu bu şekilde bugüne 
kadar uygulamışlardır. Fakat bazı ahvalde çe
lişik kararların olduğunu müşahede etmiş du
rumdayız. Filhakika bunlar da tevhidi içtihat 
kararı ile düzgün hale getirilmiştir. Kanun va-
zıı olarak buna açıklık vermekte fayda vardır, 
dedik ve Hazinenin tapulu gayri menkullerinin 
dışında tapusuz gayri menkullerinin de, başka 
bir ifade ile hasbel kanun Hazineye intikal et
miş bulunan gayrimenkullerin de Medenî Ka
nunun 639 ve Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesi hükümlerine göre hiç kimse tarafından 
iktisabedilemeyeceği hükmünü getirmiştir. 

özelikle burada sağladığımız fayda, Yar
gıtay içtihatlarına, tatbikatçılara ve Devleti 
yönetenlere sağladığımız fayda, firarî ve müte-
gayyıp eşhastan hasbel kanun Hazineye inti
kal etmiş tapusuz gayri menkuller üzerinde ya
pılan tasarruflardır. Bu metin yürürlüğe gir
dikten sonra zannediyorum ki firarî ve müte-
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gayyip eşhastan Hazineye intikal eden tapusuz 
gayri menkullerin de sureti katiyyede Tapula
ma Kanunumun. 33 ve Medenî Kanununun 639 
ncu maddesi gereğince iktisabı mümkün olama
yacaktır. 

Şimdi tescile mevzu alamayacağını belirtti
ğimiz bu emlâk nelerdir, bunu da kısaca izah 
etmek istiyorum: 

Medenî Kanunumuzun 636 ncı maddesine 
göre, sahipsiz yerlerde birikmek, dolmak, kay
mak veya umuma ait suların mecra ve seviye
lerini değiştirmek suretiyle meydana getirilen 
arazilerin tescili mümkün değildir. Medenî Ka
nunumuzun 639 ve Tapulama Kanununun 33 
ncü maddesi hükümlerine istinaden, ister ara
dan yüz sene geçsin, ister vergisini ödesin. 

Yine biraz evvel bahsettim, firari veya mü-
tegayyiplerle başka yerlere nakledilen kimse
lere aifcdolup 13 Eylül 1915 ve Nisan 1923 tarih
li kanunlarla Devilete kalan tapulu ve tapusuz 
bütün araziler üzerinde bu zilyedlik hükümleri 
uygulanmaz. 

Hilafetin ilgasına dair olan 431 sayılı Ka
nun ile millete, dolayısiyle Devlete kalan tapu
lu ve tapusuz bütün gayri menkuller üzerinde 
yine zilyedlik hükümleri uygulanmayacaktır. 

izinsiz olarak denizden doldurularak kaza
nılan araziler hakkında da 33 ve 639 ncu mad
de hükümleri uygulanmaz. Bataklıkların kuru
tulmasından elde edilen arazi de bu tamamlama
nın içerisine girmektedir. Bu itibarla lüzumsuz 
münakaşaiların bir defa daha açılmamak üzere 
kapanmasını temin edecek doğru hükümler ge
tirdik. Komisyonumuzun getirmiş olduğu bu 
hükümlere Yüce Meclisin iltifat etmesini ve ge
tirilen bu metinden hiçbir şekilde Maliye ara
zisine aidolan, Devlete ait toprakların geçersiz 
delillerle el değiştireceği şeklindeki iddiaların 
vâridolacağını belirtmek istiyorum. 

Şimdi burada Sayın Şener arkadaşım ile Sa
yın Nebil Oktay arkadaşım hâlâ yürürlükte bu
lunan Tapulama Kanununun 33 ncü maddesin
de mevcudolan ve uygulanan belgelere ilişik 
bazı beyanlarda bulundular. Bir milletvekili
nin diğer milletvekiline sual sorması mümkün 
olmadığından bu belgelerin ne olduğunu ken
dilerinden sormadım. Neden kaldırmak istedik
lerini de kendileri söylemediler; «Kalksın» dedi
ler. 

Kaldıralım fakat bu belgelerin ne olduğunu 
söyleyelim... Lüzum varsa o takdirde kaldı
ralım. 

Bu itibarla bana bu belgelerin bir defa daha 
nelerden ibaret olduğunu açıklama görevi düşü
yor. Bu açıklamadan sonra bu kanım ile bu bel
gelere hukukî geçerlilik sağladığımız anlamı dü
şünülmemelidir ; onun da izahını yapacağım. 

766 sayılı Tapulama Kanununu görüşen Ge
çici Komisyon Başkanı idim, çok münakaşası ya
pıldı ve derinlemesine bir tetkikat yapma zaru
reti hasıl oldu ve bugün Türk mahkemelerinde 
açıklıkla ve bilinerek uygulanan bu belgelerin 
mahiyetleri hakkında eski bilgilerimize istinaden 
ve vesakalara dayanarak açık tanımlamalar ge
tirmiştik. Şimdi bunları tekrarlayacağım, mahi
yetleri anlaşıldıktan sonra kaldırılmasına lüzum 
var mıdır, yok mudur, hususunu kararlaştıraca
ğa. 

Medenî Kanunumuzun meriyetinden önce 
memleketimizde 1274 tarihli, yani 1858 tarihli 
Arazi Kanunu yürürlükte idi. Bu kanuna göre 
arazi beş bölümde mütalâa ediliyordu : 

1. Mülk arazi, 
2. Arazii memleket, (Yani miri arazi dedi

ğimiz topraklar), 
3. Vakıf arazi, 
4. Metruk arazi, 
5. Arazii mevat. 
Bunu sayışımın sebebi, bu maddede yazılı 

olan belgelerin bu arazi ayırımına göre ayrı ayrı 
mana taşımalarından dolayıdır. 

Şimdi bu beş kısma ayrılmış olan arazide za
manındaki Devlet idaresinde tasarruf belgesi 
verme yetkisi çeşitli Devlet kuruluşlarına veril
mişti. Bugün bu görev Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünde ve tapu sicil muhafızlarmdadır. 
Bu itibarla, bu vesikalar tapu kaydı niteliğinde
dir. 

Tasdikli irade suretleri ile fermanlar: Bunlar 
1274 tarihli Arazi Kanunu gereğince rekabesi 
yani kuru mülkiyeti Devlete ve hukukî tasarru-
fiyeti şahıslara aidolan arazii memleket, yani mi
rî toprakların ihale, tahkik ve teçhizleri ile ilgi
li Padişah tasarruflarıdır. Basitçe söylemek lâ
zım gelirse Padişahın vermiş olduğu tapu kayıt
larıdır ; Padişah, sahibiarz sıfatiyle arazii miriye 
üzerindeki tasarruf hakkını haizdir. Hatta mas
lahatın gerektirdiği hallerde miri araziyi temliki 
sahih ile temlik etmek de mümkün idi. 
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Bunun teferruatına girmek istemiyorum, çok 
eski hukuka taallûk ediyor, izah etmem müm
kün. Meselâ Devletin borçlu bulması halinde, 
arazinin gelirinin masrafı korunmaması halinde 
veya iki katı fiyatla bu araziye talibolunması ha
linde temliki sahih ile Devletin elinden bu ara
zinin çıkması ve hakikî şahıslara verilmesi müm
kündü. 

Bu itibarla tasdikli idare suretleri ve ferman
lar, Padişah tarafından verilmiş tapu kayıtlan
dı!'. 

Muteber mütevelli sipahi, mültezim, temessük 
veya senedi arazii miriye, arazii memleket nevin
den olan gayri menkullerin hukukî tasarrufiyeti-
ni bir şahsa tevzifi muamelesinde akdin bir ta
rafını teşkil eden Devlet şahsiyeti hükmiyesini 
1255 tarihine kadar esbabı tımar ve zeamet, 
1255 - 1263 tarihine kadar kısmen esbabı tımar 
ve zeamet ve kısmen mültezimler, 1263 tarihin
den arazi tarihinin yürürlüğe girdiği 1274 tari
hine kadar da kısmen mültezimler ve kısmen 
muhassıllar ve 1274 tarihinden tapu teşkilâtının 
kurulduğu 1874 tarihine kadar mal memurları 
temsil etmişlerdir. 

Kanunun 33 ncü maddesinin (b) fıkrasında
ki temessük veya senetler, yetkili bulundukları 
tarihlerle bunlar tarafından verilen tasarruf bel
geleridir. 

Bu Devleti temsilde tımar ve zeamet ve mu-
hasılların hangi görevleri ifa ettikleri bilinmek
tedir. Bu itibarla, gerek vergi tahsili bakımın
dan olsun, gerekse Devlete gelir sağlama bakı
mından olsun, Devletin resmî kuruluşları tara
fından verilmiş olan belgeler, tapu kayıtlarıdır. 
Kayıtları bulunmayan tapu ve mülga Hazinei 
hassa senedi ve muvakkat tasarruf ilmühaberi; 
taşra tapu idareleri tarafından tutulan defterle
rin birer nüshası her ay Genel Müdürlük arşivi
ne gönderilir. Bunlardan gönderilmemiş, yangın, 
seylap veya benzeri sebeplerle ziyaa uğramış 
olanlar da vardır. Bunlara dayanılarak veril
miş olan ve malikin elinde bulunan tapu senet
lerine de tesadüf edilmektedir. 

Hazinei hassa senedi ise uhdei seniyeye ait 
gayri menkul için vaktiyle sarayda vazifelendi
rilmiş olan Hazinei Hassa Nâzın tarafından tu
tulan defterlere göre verilen senetlerdir. 

Gayri musaddak tapu yoklama defterleri: 
Bunların içerisinde tanm arazisini ilgilendiren 

en önemli kısım ve belgeler ve adaletsizlikleri 
doğuran müessese budur arkadaşlar. 1287 tari
hinden başlayıp fasılalı olarak 1305 tarihine ka
dar devam eden ve bir heyet tarafından arazi 
tahriri maksadıyle tutulan defterlerdir. Bu 
defterlerden, harcı ödenerek, meclisi livaya 
tasdik ettirilenler tasdikli yoklama olarak isim
lendirilmiş ve bugün muteber tapu kaydı yerine 
sayılmıştır. Harçları verilmeyenler ise tasdik 
edilmemiş ve tasdiksiz yoklama kaydı altında 
sadece zilyetlik delili sayılmıştır. 

Vatandaşların o tarihlerdeki durumu, Dev
letle ilişkisi, yollar, parasızlığı, bir harç vere
memesi yüzünden harcı veren bu ilk yapılan tah
rirdeki vesikayı tapu senedine tahvil etmiş, harcı 
vermeyenin elindeki vesika da tasdiksiz yoklama 
kaydı olarak kalmış ki, üzerinde tahrir yapıldı
ğı da gözüküyor. 

Onunla bunun arasındaki tek fark, çok basit, 
çok cüzî ve kanaatimce fakirliğe, fukaralığa da
yanan iktisadî güçsüzlükten dolayı verilememiş 
olan harem ödenmemesinden ibarettir. 

Mülkname, muhasebatı atika kalem kayıtla
rı, mubayaa, istihkâm ve ihbar ücretleri, Evkaf 
idarelerinin tapuya devredilmemiş tasarruf ka
yıtları ; bunlar üzerinde durmuyorum, fakat, Me
denî Kanunun 639 ncu maddesi ile Tapulama 
Kanununun 33 ncü maddesi genel birer kanuna 
ait maddedir. Bu itibarla sadece tarım arazileri 
üzerinde değil, şehirlerde, üzerinde yapı bulunan 
gayri menkuller üzerinde de uygulanacağından, 
şehirlere taallûk eden tapuların ilk başlangıç 
isimleri de burada yer almıştır. 

Şimdi bu kayıtlar duruyor, zamanında yetki
li merciler tarafından usulüne uygun olarak ve
rilmiş tapu kaydı niteliğinde yalnız 1874'te tapu 
giderleri teşekkül ettikten sonra bunlann tashi
hine lüzum hasıl olmuş, özellikle Medenî Kanu
numuz yürürlüğe girdikten sonra bu tür kayıt
ların karşılığında bulunan fakat hakkı karar yo-
luyle olsun, veya bu kayıtlann intikali yoluyle 
olsun, tapu kaydına intikal etmemiş olan gayri 
menkullerde sahiplerinin ilişkisi devam etmiştir. 
Bunları bir nizama bağlamak lâzımdı, bir dev
rim kanunu bulunan Medenî Kanun Türkiye'de 
bütün arazinin tapulamasını kadastrosunu yap
mak suretiyle tapu siciline aktarılmak icabedi-
yordu. Bu faaliyet bir taraftan devam ederken, 
diğer taraftan da yine dikkatinizi çekiyorum; 
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% 60, % 70 denilen topraklar Devletin ve Hü- I 
kümetin tasarrufu altında olan topraklar değil- I 
dir. Haddizatında sahipli, fakat tapuda kayıtlı I 
bulunmayan topraklardır. Devletin teminatı al
tında olan bu vesikaların da araziyi kullanan 
kimsenin ilişkisini temin edecek olan birer belge 
olarak gerek 5602 sayılı Kanuna tedrici bir mu
ameleden sonra intikal etmiş ve gerekse 766 sa
yılı Tapulama Kanununa bu belgelerin zilyetli
ği ispatta birer vesika olarak kullanılması kabul I 
edilmiştir. 

Şimdi; bunları kaldırırsak ne olur? Bunları I 
kaldırırsak, Devletin teminatı altında yapılmış 
muamelelere bir çizgi ile son vermiş oluruz. Ta
sarruf senetleri çıkardık. (Benim de şahsen fik- | 
rim vardı, bize verilen % 3'lük belgelerin bir an 
için karşılığını Devlet bize ödemesin, bir kanun
la bu işi halledelim diye şahsen düşünmüşümdür) 
Çeşitli liderlerin gelmiş olmasına rağmen 1960 
ihtilâlinden sonra Türk Devleti Hükümetinin te
minatı altında çıkartılan bu vesikalara kanun yo-
luyle geçersizlik damgasını basamamışızdır. 

Devlet temadi ediyor, Türk Devleti vardır ve 
dışa olan borçlarımızı tanımamazlık gibi bir du
rumla karşı karşıya kalamıyoruz ve bu itibarla 
da bu vesikaları bir kalemde reddetmek mümkün 
değildir. 

Vesikaların mahiyeti bu olduğuna göre, bu
rada aradığımız ne? Bu vesikaya sahibolan kim
se 20 dönümden daha büyük bir araziyi mutlaka 
bu kanunun 33 ncü maddesi veya Medenî Kanu
nun 639 ncu maddesine göre direkt olarak adına 
tescil ettirebilir mi? Hayır arkadaşlarım. 

Sadece böyle bir vesikası olan kimse, bunu 
hâkime gösterecek ve bunu gösterdikten sonra 
ayrıca bu iki maddede yazılı iktisap şartlarının 
mevcudolduğunu ispat zorundadır. Bu sadece 
20 dönümden daha büyük bir arazinin tamamını 
diğer şartlar mevcudolduğu ve ispat edebildiği 
takdirde, bu kayıt sahibine tescil edilmek imkâ
nını sağlayabilir. 

Yanlış anlamalara meydan verilmemesi için 
kısmen genişçe olan bu izahatı takdim ettim. 
Vesikalar bu olduğuna ve tarihî seyri itibariyle 
bu tarzda değerlendirildiğine ve «Hazine toprak
larının yağma edildiği» iddialarının bir geçer
lilik ölçüsü içinde, bir toprak ve tarım reformu 
uygulamasının başlangıç safhasında Komisyonu
muzun en iyi şekilde değerlendirdiği kanısında
yım. Böylece hem kazanılmış hakları muhafaza J 

I ediyoruz, hem mülkiyete saygılıyız ve hem de 
I bugüne kadar geçmiş uygulamalar gözönünde 
I tutulursa, eşitlik ilkesini ihlâl etmemiş oluyoruz 

ve özellikle fakir köylüyü ve çiftçiyi, topraksız 
olanı bu madde ile himaye ediyoruz. 

Bu itibarla miktar bakımından yapılan deği
şiklikler ve «Aynen ibka» denilen ispat vasıta
larının ve sona konulan açıklayıcı kesin hükmün 
muhafazasında hem tapu sicili hukuku hakimin
den fayda vardır, hem de toprak ve tarım refor
muna rezerv hazırlayacak yeni bir tutuma girmiş 

I oluyoruz. Hiç bir değişikliğe tabi tutulmadan 
kabulünü istirham ediyorum ve bu nedenlerle de 
Sayın Şener ve Sayın Nebil Oktay arkadaşımın 
vermiş oldukları değişiklik önergelerine iştirak 
edemeyeceğimizi arz ediyorum. Kendi izahatları 
çerçevesi dahilinde. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben de öner
gemi geri alıyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Şener. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLÜ (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurunuz, sorunuz efendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLÜ (Kastamonu) 
— Efendim, Tapulama Kanununun 33 ncü mad
desinin tadili hususundaki Hükümet tasarısının 
8 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında «Bir tapu
lama bölgesinde bu maddenin 1, 2, 3 ncü fıkra
ları gereğince bir kişinin iktisabedebileceği gay
ri menkullerin toplam büyüklüğü 50 dönümü 
geçemez.» denildiği halde Komisyondan çıkan 
metinde aynı fıkrada: «Bir tapulama bölgesin
de, bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları gereğince 
bir kişinin iktisabedebileceği gayri menkullerin 
toplam büyüklüğü 50 dönümü geçemez» denil
mektedir. 

Bu bir maddî hata mıdır, yoksa bir yanlış
lık mı olmuştur? Bu hususu bendeniz anlıya-
madım. 

Hükümetin teklif ettiğinde 4 ncü fıkra yok. 
Haddizatında 4 ncü fıkra bu fıkranın ta., kendi
si. «50 dönümü geçemeyeceğini» söylüyen fık
ra. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Efendim, 
9 ncu maddenin 1 nci fıkrası : «Tapuda kayıt-

| lı olmayan ve beher parçasının yüzölçümü 20 dö-
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nüme kadar olan (20 dönüm dahil) gayri men
kul, çekişmesiz ve aralıksız en az 20 yıldan beri 
malik sıf atiyle zilyetliğini, belgelerle veya bi
lirkişi veyahut tanık beyanlarıyle tevsik eden 
zilyedi adına kaydedilir.» hükmünü koyuyor. 

Bu genel bir kaidedir, bir tavan çizmişizdir 
ona göre unsurları oturtuyoruz. 

ikinci fıkra : «Aynı şahsın yekdiğerine bi
tişik olup da yüzölçümü toplamı 20 dönümden 
fazla bulunan müstakil parçalar üzerindeki zil-
yedliği ayrı ayrı sebeplere dayandığı takdirde, 
her parçanın yüzölçümü 20 dönümü geçmemek 
ve zilyedliğe ilişkin diğer unsurlar mevcudolmak 
kaydıyle bu parçalar zilyed adına kaydedilir.» 

Burada her ikisinin toplamı 50 dönümü geç
memektedir. iki tane yirmi. 

Üçüncü fakra : «Yüzölçümü 20 dönümü ge
çen müstakil parçaların veya aynı şahsın ayrı 
ayrı sebeplere dayanarak zilyedi bulunduğu yek
diğerine bitişik ve yüzölçümleri 20 dönümü aşan 
birden fazla parçalarından her birinin 20 dönüm
lük kısmı, zilyedliğe ait 1 nci fıkradaki unsur
ların mevcudiyeti halinde, zilyedi adına kayde
dilir.» 

Dördüncü fıkra : «Bir tapulama bölge
sinde, bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları gere
ğince bir kişinin iktisabedebileceği gayri men
kullerin toplam büyüklüğü 50 dönümü geçe
mez.» 

Burada : «Yani bu fıkra gereğince» demek 
de mümkündü. Fıkra olarak sıraladığımız için 
sonucu değiştiren bir hüküm yoktur. Eski hü
kümden aynen almışızdır, 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— O zaman 1 nci fıkra istisna edilmiş gibi bir 
durum hasıl oluyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Efendim, 
1 nci fıkrada bir kimsenin bir tek parça arazi 
üzerinde zilyedlik iddiası vardır, bu itibarla el-
betteki istisna edilecektir. Ondan başka zilyed-
likle bir tek sebebe istinaden zilyedlikle iktisa-
betmek istediği 20 dönümden büyük bir arazi 
üzerinde iddiası yoktur. O müstakildir ve geçi
yor. Ona bir diyeceğimiz yok. 

Fakat mesele bir kimsenin 20 dönüme kadar 
dahi olsa birden fazla gayri mekulü zilyedlik 
yolu ile iktisabetmesi için bir durumu olsa ve-
yahutta Miktarı 20 dönümü dahi aşsa birden da

ha fazla parçalar için talepte bulunduğu takdir
deki âzami tavan ne olacaktır? Bunu düzenle
mektedir. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bunları biliyorum ve anlıyorum. Demek iste
diğim o değil. 

Sayın Başkan, demek istediğim şu: 1 nci 
fıkrada; «20 dönüme kadar iktisabedebi-
lir» deniliyor. O, 20 dönüm olduğu için doğru
dur ve bunun için bunun dışındadır. Ama o za
man 2 ve 3 ncü fıkralar demek lâzımdır. 4 ncü 
fıkra dememek lâzımdır, 4 ncü fıkra haşiv olu
yor. 4 ncü fıkranın kendisi oluyor bu zaten. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bunu değiş
tirebiliriz Sayın Seydibeyoğlu, eski metinde ol
duğu için arkadaşlarıma da yanlış aksetmeme
sini teminen aynen muhafaza etmişizdir. Ma
nayı değiştirmemek kaydıyle düzeltilmesi müm
kündür. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Buyu
runuz Sayın Tekinel. 

Buyurunuz Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilinin bu ikazı çok 
yerinde. Hükümetin sunmuş olduğu tasarı met
ninde zaten 1, 2, 3'tür. Fakat sonradan komis
yona yazarken; «Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» di
yen cümlesi da fıkra gibi sayılmış ve onun için 
de 2, 3, 4 denmiştir. Halbuki onu saymamak 
lâzımdır ve bu hususu 1, 2, 3 diye düzeltmek lâ
zımdır, doğrusu da budur. 

Bu hususu açıklamak istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
D. P. Grubu adına Sayın Dağdaş, buyuru

nuz efendim. 
D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Biraz evvelki maruzatımda, her nedense Sa
yın Hükümet temsilcisi her defasında olduğu 
gibi lüzum hissettiler ve benim iddialarımın va
rit olmadığını kürsüden ifade ettiler. 

Ben burada bir iddiada bulunmadım, bir va
kıayı tespit için söz aldım. O vakıa da şu idi : 
Kurucu Mecliste Muammer Aksoy ve arkadaşla
rına karşı vatanperver Türk çocuklarının nasıl 
mücadele ettiklerinden çeşitli örnekler verdim 
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ve dedim kî; bunların başında Sayın Başvekil 
Ferid Melen Bey de geliyor, Sayın Emin Pak-
süt Bey de geliyor, Sayın Fethi Çelikbaş da ge
liyor, Sayın Şahap Topçuoğlu da var (eğer sa
yarsak) Sayın Hazerdağlı arkadaşımız da var, 
hattâ bir ölçüde Sayın Şener arkadaşımız da 
var. 

Burada 36, 37, 38 nci maddeyi hangi ölçüler 
içinde Kurucu Meclisin oyladığını Meclîs zabıt
larına tescil için Kurucu Meclisin Anayasa mü
zakereleri sırasında yapılan görüşmeleri zabıt
lardan okudum ve dedim ki; 36 ncı madde mün
hasıran Medenî Kanunumuzun mülkiyetle iliş
kin hükümlerini, tarsin için getirildiğini ve bu
gün yürürlükte olan maddeden evvel sol tan-
danslı, sosyal adaletçi, sahte sosyal adaletçi, 
mülkiyette mülkiyet dengesini kurmak; odada, 
fabrikada, arazide, böyle görüşlerin medenî ül
kelerde olmadığını bizim gibi o gün de îddia 
eden muhterem zevatın konuşmalarından bura
da pasajlar verdim ve dedim ki; bizim anladığı
mız gibi Kurucu Meclis de bu konuları müzake
re etmiş ve o ışık altında kanunlaştırmış ve 
halk oyuna doktriner bir Anayasa değil, mülke, 
hukukun üstünlüğüne dayanan bir Anayasa 
şeklinde sunulduğunu burada tespit için oku
dum. 

Burada iddia edilmiş bir şey yoktur. Ne de
dim sonunda? Sonunda; doğrudur o dedim. Be
nim de görüşlerim Sayın Melen'in o gün 38 nci 
madde münasebetiyle söylediği sözler istikame
tindedir. Benî teyit ettiği için Yüce Meclis hu
zurunda hacil duruma düşmemek için o günkü 
müzakerelerin seyri ve görüşleri hakkında bu
rada fikirlerimi teyit eden vesikalar okudum. 

Bunun iddia İle bir ilişkisi olmadığı için, id
dialarımın varit olup olmadığını iddia etmek de 
her halde bir Hükümet temsilcisinin vazifesi ol
mayıp, Yüce Meclisin takdiridir. Veya daha 
sonrası Anayasa Mahkemesinin takdir edeceği 
bir husustur. 

Ben 36 ncı maddenin temel felsefesi nedir 
demek istiyorum. Mustafa Kemal'in getirmiş ol
duğu ve yürürlükte olan Medenî Kanunumuzu 
milletimizin alışmış olduğu o günkü sözcülerin 
sözüyle tekrar ediyorum; «alışmış olduğu, örf 
haline getirmiş olduğu o hususları perçinlemek 
için getirilmiştir 36 ncı madde.» 

38 nci maddedeki istimlâk hukuku ve arazi
ye hudut koyma hususlarında da Saym Ferid 
Melen ile aynı paralelde olduğumu okuduğum 
zabıtlarla teyit içindi söylediklerim. Yoksa bir 
iddia ileri sürmek için değildi ve neticede de 
dedim ki; mülkiyete tavan koyanlar kamu ya
rarını şu Anayasa Komisyonunun müzakeresin
de karara bağlanan hususların dışına götüren 
bir kanun getirirseniz, bu hem Anayasaya ters 
olur, hem de mülk tavanlarına kamu yararı adı 
altında tavan koyanların adının; ya komünist 
partisi ile idare edilen memleketlerde takibedi-
len bir politika olduğunu (ilmen,, teknikman is
pat ettim burada) söyledim. Burada bir iddia 
yoktur, bir ispat vardır. 

Meselâ yine Karaosmanoğlu 38 nci madde 
münasebetiyle Kurucu Mecliste yaptığı konuş
mada, o sosyal adaletçilere, Muammer Aksoy 
ve arkadaşlarına diyor ki; «Bunu böyle iddia 
ediyorsunuz ama...» zabıtlardan okuyorum. 

«Karaosmanoğlu - istimlâk edilecek malların 
bedeli bazı hallerde peşin, bazı hallerde ise on 
sene taksitle ödenecek. Bunu böyle bir zamanda 
yapıyoruz ki, üç gün evvel saat 20,00'de radyo
da dinlediğim zaman bendeniz şu muhavereye 
şahidoldum : («Vicdanen müsterihim, huzur 
içindeyim, istanbul'u imar ettik. Şehrin manza
rası değişti.») Bunu söyleyen bir sanıktır ^istim
lâk işlerinden sanıktır, geçmiş devrin başsanığı-
dır. Buna karşı o devrin muhasebesini yapan, o 
devrin sevyiat hesabını gören büyük Türk hâ
kimi şu cevabı veriyor...» Bakınız ne cevap ve
riyormuş : («... Vatandaşın haksızlığa uğraması, 
malının mülkünün elinden alınması, usulsüz is
timlâk kararları verilerek parası verilmeden mal
larının, mülklerinin yıkılması, yola kalbedilme-
si...») v. s. şeklinde suçlar işlediğin için seni bu
rada mahkûm ediyoruz.» diyor. Onların bedeli 
verildi mi, verilmedi mi konusunu burada mü
zakere etmeyeceğim. Hepsinin de bedeli veril
miştir. Hepsi de o zata rahmet okuduğu halde, 
bugün kalkıvoruz, geliyoruz 30 dönümün üze-
rindekine «Tapuya şerh vereceksin,» diyorsun; 
yüz liralık mülklerin değeri beş liraya düşüyor. 
Ne alan var, ne satan var. Ne zaman tatbik edi
leceğine dair de katî bir görüş yok. Türkiye'yi 
bir kaos içine itiyoruz ve bunun adına, «De
mokrasi ve Anayasaya aykırı maddeler yok; 
bunlar kuru iddialardır,» diyoruz. Bu noktai na
zarımızı elbetteki biz de savunacağız. Yoksa, şu-
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rada okuduğum iddialar benim değil, benden ev
vel ve bugün çeşitli partilerde sözcülük yapan 
değerli, vatanperver arkadaşlarımın görüşleri
dir. Ben de o görüşlere iştirak ettiğimi teyid 
için burada okudum. 

Polemiğe gelince... Ben hayatımda polemik 
yapmış adam değilim. Yüce Meclisin huzurunda 
tekrarında fayda mülâhaza ediyorum : Tetkik 
etmediğim, bilmediğim, ilme ve teknolojiye, he
saba kitaba dayanmayan bir şeyi ne Yüce Mec
lislerin huzuruna getiririm, ne Türk efkârı umu-
miyesine uydurma vesilelerle ihdas edip beya
natta bulunma ihtiyacını duymuşumdur haya
tımda. Ancak, hakikat ne ise, ilim ne ise, teknik 
ne ise, medeniyet ne ise; onları kendi takatim 
ölçüsünde, araştırmama dayalı görüşlerim ola
rak, literatüre dayalı görüşlerim olarak serdet-
meyi de, elbette ki, bir milletvekili olarak ken
dime vazife sayıyorum. Burada arz ettiğim hu
suslarda polemiğe gidecek en ufak bir tefer
ruatı ispat eden olduğu takdirde milletvekilli-. 
ğinden istifaya hazırım. Bunun aksini ispat et
meyenler de aynı şeyleri bu Meclisin kürsüsün^ 
den taahhüdetsinler. îddia, araştırma benim va
zifemdir; bunu yapıyorum. Bu kanunu yürür
lüğe koyup koymama elbette benim elimde de
ğildir. 

Her değerli milletvekili gibi ben de noktai 
nazarlarımı, ilmî araştırmalara dayalı vesikalara 
müsteniden Yüce Meclislerin huzuruna getirdi
ğimi ifade eder, Yüce Meclisi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanu
nu tasarısının bünyesinde yer almaması lâzım-
gelen ve fakat bir zaruret dolayısıyle Tapula
ma Kanununun 33 ncü maddesini bu kanun bün
yesinde değiştiriyoruz. Değiştirdiğimiz bu mad
de üç hükmü ihtiva etmektedir. 

Birincisi, 20 dönümlük bir araziye yirmi yıl
dır bilâ niza zilyed olan kimse üzerine o gayri 
menkulün tescil edilmesi... Gayet doğru. Bunun
la mutabıkız. 

ikincisi, bu 20 dönümün üzerinde kalan mik
tarın, yani toprak reformu tatbikatına rezerv 
teşkil eden büyük arazilerin burada sayılan bir 
kısmı kuvvetli delillerle ispat etmek - zilyed le

hine kesinleşmiş mahkeme ilâmları gibi - fakat 
diğerleri tadil ettiğimiz Tapulama Kanununun 
33 ncü maddesiyle, evvelce 100 dönüme kadar 
olan yerlerin şahit veya her hangi bir delille 
tapulamaya hak kazandıran hükmünden çok 
daha fazla toprak yağmasına sebebolacak, top
rak reformu için kullanılacak rezerve saldırıyı, 
muayyen kişileri bu topraklar üzerinde hak sa
hibi kılmaya imkân verecek hükümlerdir. 

Bu madde bu şekliyle kabul edildiği takdir
de şurada sayılan delilleri bulamayacak kimse 
yoktur zannederim. Herkes şu veya bu şekilde 
buradaki delillerden bir kısmını getirerek çok 
büyük arazileri kendi üzerine tapulattırabilecek-
tir. Böylece Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nu için kullanmamız muhtemel olan toprak re
zervi elden gitmiş olacaktır. 

Bir taraftan «Toprak ve Tarım reformu ya
pacağız», diyoruz; bir taraftan da Tapulama 
Kanununun 33 ncü maddesinde değişiklik ya
parak mevcudolması muhtemel olan toprak re
zervini hakikaten yok ediyoruz. Hem de yol 
göstererek. Bu doğru değildir. 

Ben Sayın Komisyon Başkanını dikkatle din
ledim. Eğer buradaki «zilyet lehine kesinleş
miş mahkeme ilâmları» gibi belirli, hukukî de
lillere istinadederek 20 dönümden büyük arazi
leri tapulama imkânını verseydi o zaman bera
berdim. Fakat çok zayıf delillerle çok büyük 
arazilerin elden çıkmasına sebebolacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu sebeplerle 
ben 5 nci fıkranın sonuna (a) dan (i) ye kadar 
sayılan delillerle elde edilebilecek arazinin bü
yüklüğünü tahdidetmek istiyorum. Bu konu
da bir önerge veriyor ve diyorum ki; «Ancak 
bu suretle elde edilebilecek arazinin miktarı, 
Tarım ve Toprak Reformu Kanununda, o böl
gede verilmesi öngörülen tavan normunu öte 
geçemez.» Böyle bir fıkrayı maddeye eklediği
miz takdirde, Sayın Komisyon Başkanının mü
dafaa ettiğim hukukîlik ve mülkiyet hakkı ze
delenmemiş olur. Bu önergem kabul edildiği 
takdirde aynı zamanda toprak ve tarım refor
muna rezerv teşkil edecek arazi yağmadan kur
tarılmış olur. 

Biz hukuka ve mülkiyete riayet ediyoruz ve 
fakat çıkacak toprak ve tarım reformunda o 
bölge için öngörülen azamî tavanın üstünde bir 
yağmaya müsaade etmeyelim diyoruz. 
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Değiştirilen bu maddenin getirdiği üçüncü 
hüküm; «Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerler ile, kanunlar uyarınca Devlete 
kalan gayri menkuller, tapuda kayıtlı olsun ve
ya olmasın, kazandıncı zamanaşımı yoluyla ik-
tisabedilemez.» hükmüdür. 

Muhterem arkadaşlanm, demin yukanda arz 
«ettiğim, çok büyük arazilerin yağmasına may
muncuk ve anahtar temin ediyoruz bu mad
dede ve fakat dağlık ve ormanlık bölgelerde, 
{geçim zorluğu, arazi kıtlığı, yaşama imkânsızlığı 
sebebiyle vatandaşımızın yıllardan beri alın te
riyle, el emeğiyle, taşlık, bayırlık yerlerdeki on 
(dönüm tapulu tarlasına üç dönüm daha ilâve 
«edişini ve orada bağ bahçe yetiştirmiş oluşunu 
nazarı itibara almıyoruz, ister ihya etmiş ol
sun, ister ihya etmemiş olsun, tapu dışında ka
lan kısmın alınması öngörülmektedir. Esas hak
sızlık, esas mülkiyete saygısızlık, esas emeğe 
•saygısızlık buradadır. Her ne kadar Tapula
ma Kanununun 37 nci maddesinin son fıkrasın
da, ihya edilen bu yerler ihya edilenin lehine 
tescil edilebilir deniliyorsa da; çok şartlar ileri 
sürmüş olduğundan, vatandaşın yirmi otuz yıl
dan bu tarafa geçim zorluğu nedeniyle taşlık, 
derelik yerleri ihya etmek suretiyle elde ettiği 
araziyi bu hükmün kapsamı dışında tutmak doğ
ru değildir kanaatindeyim. Bu madde vatan
daşın alınteri ve emeğini hiçe saymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım bu sebeple, hiç ol
mazsa toprak reformuna kaynak teşkil edecek 
arazinin yok edilmemesi için, vermiş olduğum 
önergeye iltifat buyurularak bir tahdit konma
sını takdirlerinize arz ederim. 

Saygılanmı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer?.. Yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek 
için kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Sayın Hasan 
Tosyalı arkadaşımız vermiş olduğu takrir vesi
lesiyle izahat verirken bir çelişkiye düştüler. 
Kamu oyuna yanlış aksetmemesi için bir açık
lama yapmak mecburiyetini duydum, 
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Bir defa, bu Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesinde sayılan, ferman, mahkeme ilâmları 
ve saire, bu maddede yer almakla doğrudan 
doğruya bir hukukî değer kazanmayacaktır. 
Yani bunlara «tapu olmuş» gözüyle bakmamak 
lâzımdır. Yine zilyetlik unsurları aranacaktır. 
fasılasız, nizasız ve malik sıfatiyle bir araziyi en 
az yirmi sene elinde bulunduran kimsenin, böy
le bir vesikaya sahibolması halinde daha fazla
sını, zilyetliği altındaki yerin tamamını tescilini 
talebetmek hakkı var. 

Esasen bu, devlete olan güveni tarsin etmek 
maksadıyle, hakka, hukuka saygıyı perçinlemek 
maksadıyle burada yer alıyor. Bu gibi vesikala

r ın Türkiye'de uygulama kabiliyeti halen yok. 
Ama, olabilir düşüncesine matuftur. 1255 tari
hinde verilmiş bir fermanın, arazi üzerine uygu
lanması, uygulanacak bilirkişiyi bulmak müm
kün olmadığı gibi, 1255 tarihinde verilmiş olan 
bu fermanda ismi yazılı kimseye ittisalini sağ
layacak yaşta kimsenin bulunması mümkün de
ğil. 

Bu itibarla, bir hak varsa bu hak zayi olma
sın diye konmuştur.. Ender uygulanabilecek hu
suslardır, şayet böyle bir vesikaya istinadedi-
yorsa, bu yirmi dönümden fazla yapılacak tes
ciller için yağma değil, devletin hakkı teslim et
tiği manasında anlamak lâzımdır. Elbette ki, 
tapulu gayri menkullerde olduğu gibi, bunun 
da bedeli ödenecektir. 

Diğer taraftan, Sayın Tosyalı 641 nci mad
de ile İlişkili olarak koymuş olduğumuz son fık
raya bir hüküm ilâvesini istiyor. Bu mümkün 
değil. O zaman yağmacılık başlar. Esasen Mede
nî Kanunun 641 nci maddesinde yazılı arazinin, 
hiç kimse tarafından iktisabı mümkün değil. 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yer
lerdir. Ama son kısmında, delicelikten bahsetti 
arkadaşım. Başlangıç faslında bunun münaka
şasını yaptık. 

Anayasamızın 131 nci maddesinin 5 nci ben
dine göre, Hükümet, iüm, ve fen esasları bakı
mından orman vasfını kaybetmiş arazinin tanm 
arazisine inkılâbetmesini sağlayacak bir kanun 
teklifi getirmiştir. O araziler bunun içerisinde 
mütalâa edilecektir. Taşlık, delicelik gibi yerler 
ihya edilmiş ve iktisaba müsait bir toprağın 
içinde olan kısımlar da elbette ki, tadat ve tes
pit edilecek, reform kapsamına alınacak ve ihti-
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yaç sahibi olan kimseye ki, öncelikle toprağı bi
tişik olan kimseye verilmesi mümkündür. 

Bu bakımdan, arkadaşımızın bu teklifine iş
tirak etmemiz mümkün olmuyor. Esasen, orman
ların da yine Medeni Kanunun 639 ve Tapula
ma Kanununun 33 ncü maddesi gereğince tes
cili mümkün değildir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Bu, Tapulama Kanununun 33 ncü maddesi, 
Türkiye'de büyük hukukî olaylara sebep olan 
bir maddedir. Hatırlayacaksınız, Tapulama Ka
nunu Yüce Meclislerden çıktıktan sonra ki, 1964 
senesinde çıktı, evvelâ usul bakımından iptali 
istenmiştir, iptal edilmiştir. Veto edilmiştir 
Cumhurbaşkanı tarafından. Esas itibariyle, 
toprak reformunun rezervini teşkil edecek hep 
bu madde sebebiyle ve nihayet bugünkü 766 sa
yılı Kanun bu şekilde bu maddeyi, yani 33 ncü 
maddeyi tespit etmiştir. 

O tarihte de Mecliste bu görüşleri savunan 
bir arkadaşınız olarak bu maddede yirmi dö
nümden fazla bir kaydın konmasının, toprak 
reformunu engelleyebileceğini 17 . 6 . 1963'te 
bu kürsüden ifade etmiştik. Şimdi, yıllar sonra, 
hemen hemen on yıl sonra, evvelâ ilk Nihat 
Erim reform öntedbirler tasarısında, iktisabî 
müruru zamanın tamamen kaldırılması teklif 
edilmektedir. Burada, bu 9 ncu maddenin ilk 
şeklinde, yani zaman asımı ile toprak kazanıl
masının tamamen kaldırılması teklif edilmiştir. 
Fakat komisyonda konuşan uzmanlar ve arka
daşlarımız, bilhassa Sefa Reisoğlu'nun açıkla
maları var ki, Sefa Reisoğlu da 1963'ten itiba
ren bu yirmi dönümden fazlanın, fazla bir ikti
sabî müruru zamanla arazi vermenin, toprak re
zervlerini toprak reformu için engellediğini söy
leyen bir zattır, buna rağmen bir hukukçu ola
rak, eğer mutlak bir şekilde bu konulur ise, bu
güne kadar zengin olanlar, toprak reformundan 
haberi olanlar topraklarını tescil ettirdiler, şim
di fakir fukara kaldı, bunlar da Türkiye'de 
arazinin tapulanma nispeti % 30, % 70 arazi ta
pusuz olduğu için bu vatandaşların zarara uğ
rayacağı görüşünü ileri sürmüştür ve bu mad
de getirilmiştir 

Şimdi başka bir noktayı da burada belirt
mek isterim. Bu eski Tapulama Kanununun 13 

ncü maddesiydi bu, bugünkü 33 ncü maddesi 
olan, ve (D) fıkrasında bahis mevzuu idi, şu ka
dar dönüm diye kayıt yoktu. Ve vergi kaydı 
diye bir kayıt da, mevcut değildi. 9 . 3 . 1954'te 
çıkarılan 6335 sayılı Kanunda bu 13 ncü mad
denin (D) fıkrası, bir kimsenin tapuda kayıtlı 
olmayan yirmi dönümden az bir gayri menkul 
üzerinde en az yirmi yıldan beri malik sıf atiyle 
aralıksız ve nizâsız ziy'letliği belgelerle veya bi
lirkişi sözleriyle ve yirmi dönümden fazla olan 
gayri menkullerde ayrıca on yıl ve daha önceki 
vergi kayıtlarıyle diye bir taraftan vergi kaydı 
getirilmek suretiyle, bir taraftan da yirmi dö
nüm kaydı konmak suretiyle düzenlenmişti. 

Yani bununla, şunu ifade etmek istiyorum 
ki, 1954'te dahi o zaman sevk edilen Kanunun 
gerekçesinden de anlaşılacağı veçhile toprak 
yağması, hazine topraklarının ve diğer toprak
ların yağmasını önlemek için bu getirilmiştir. 
Bunun yanında da Medenî Kanunun 639 ncu 
maddesi o zamanlar bir içtihadı birleştirme ka
rarı gereğince ilansız yapılıyordu, hasımsız, ya
ni taraf göstermeden ve ilansız yapılıyordu. Ya
ni ayni tarihte, öbür Kanunun da numarası 
6333'tür, 6333 sayılı Kanunla da Medenî Kanun
da değişiklik yapıldı. 

Bununla demek (istiyorum ki, kanun koyan, 
bugünkü Anayasanın 36 ncı maddesinde yer 
alan kamu yararı mülâhazasıyle toprakları ko
rumak görüşü ile, zaman zaman sınırsız, za
man zaman sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırla
maların Anayasaya aykırı olduğunu söylemek 
mümkün değildi, 1954'te işbaşında bulunanlar 
genel iddiaları itibariyle de, tutumları itibariy
le de liberal bir ekonomiye taraftar kimselerdi 
Buna rağmen bunu getirmişlerdir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada, üzerinde 
durulacak en önemli nokta, - bir yirmi dönüm 
kaydı getiriliyor - yirmi dönüm kaydı 1954'ten 
bu kadar sene sonra getirilen bir kayıttır, yani 
ölçüdür, 1954'te konulmuş olan bir ölçüye, bu
gün dönülmesinden ibarettir. 

Binaenaleyh, burada mutlak surette bir yir
mi dönüm kaydını koyarken, Komisyonda yapı
lan müzakerelerin ışığında gerekçeyi unutma
mak lâzım. Bugüne kadar, zengin olanlar ara
zilerini tescil ettirmişlerdir, fakir fukara tescil 
ettirememiştir dediğimize göre, buradaki bu, 

i haklı noktayı alabildiğine genişlettiğimiz zaman, 
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esastan uzaklaşmış oluruz. Yani bir tarafta ta
mamen iktisabî zaman aşımını kaldırıyoruz, bir 
tarafa geliyoruz bu sefer de serbest bırakır gibi 
bir duruma giriyoruz. 

Şimdi, kanaatimce yirmi dönüm, elli dönüm 
kayıtları bölgelere göre değişmelidir. Komisyo
na teklif ediyorum. Yirmi dönüm kıraç toprak
ta başka bir anlam taşır, yirmi dönüm, sulak 
toprakta başka bir anlam taşır. Binaenaleyh, 
burada konulan yirmi ve elli dönüm ifadelerini 
sulak ve kıraç topraklara göre ve mademki fa
kir vatandaşları korumak için getirdik, bu gö
rüşle tespit etmek lâzımgelir. 

İkinci fıkraya yani Sayın Komisyon Başka
nının geniş şekilde izah ettikleri temessük se
nedi ve saire yani sınırsız tescil hakkına gelin
ce, bu da, bu Tapulama Kanunu ile getirilmiş
tir ve arazinin yukarıdaki fıkraların kapsamı 
dışında kalan kısmının, kanunda şöyle idi; bun
ların 100 dönümü geçen kısminindi, bu biraz 
daha örtülü bir şekilde ifade edilmiş oluyor. 
Demek ki, yirmi dönümün ötesinde, kayıtların 
ötesinde istediği kadar bir tescil yapacak. Gü
zel, arkadaşlar, doğru, tapuda kaydı olmayan 
araziyi aldık elimize, iktisabî zaman aşımı ta
mamen kalksın iddiasında bulunduk, sonra tam 
bunun zıddı, evet ellerinde bir senet var, zilyed-
lik durumu var, ona eklenen, elinde de, bura
da sayılan nesneler var. Güzel, onlara Devlet 
olarak bir kıymet verelim ama, bu kıymeti nâ-
mütanâhi serbest bırakmakta da kamu yararı 
var mı? Savunulabilir mi? 

Onun için bendeniz diyorum ki, burada da 
bir kimse bunlara dahi dayanmış olsa, çünkü as
lında tapuda kaydı olmayan, buna bilhassa dik
katinizi çekmek istiyorum, bu madde, tapuda 
kayıtlı olmayan gayri menkullerdir, tapuda ka
yıtlı olmayan gayri menkul, taşınmaz mal tapu
da kaydı olmayan' mal demektir. Binaenaleyh, 
burada konuşurken sanki biz, tapuda kaydı, 
her şeyi tamam bir gayri menkul var da, onu 
konuşuyormuşuz gibi hareket ediyoruz. Hayır, 
öyle değil. Neye bakıyoruz? 1950 yılında ve 
daha önceki yıllara ait vergi kaydı. Vergi kaydı 
tam bir mülkiyeti gösterecek bir şey midir? Bir 
belge midir? Değildir. Onun arkasında, zilyet 
lehine kesinleşmiş mahkeme ilâmı, bu da tabiî 
doğrudan doğruya tescil ilâmı değil, başka an
lamda mahkeme ilâmı, tescil ilâmı değil. Tasdik
li irade suretleri ve fermanlar. 

Şimdi, bunlarda da ortasını bulalım. İktisabî 
müruru zaman, hak kazandırıcı müruru zaman 
kalksın, tezini getirmişiz, onu bırakıyoruz bir 
tarafa, bunun tam öbür ucuna gidiyoruz, öy
leyse burada da diyorum ki, bir yüz dönüm kon
malıdır, bu yüz dönümü de, yüz dönüm veya 
70 dönüm olabilir. Arazinin, Toprak Reformu 
Kanununda tespit edilecek arazi bölgelerine gö
re değişmek suretiyle değişken bir miktarın ta
van olarak konulmasında zaruret vardır. 

Ancak, böyle hareket ettiğimiz takdirde re
zerv temin edebiliriz, zaten rezerv diye bir şey 
kaldı mı kalmadı mı, orası da münaşaka edile
cek bir konudur. 

Nihayet, 63'de mücadelesi yapılan, veto 
edilen, Anayasa Mahkemesi tarafından bozulan, 
buna rağmen gelen, çıkan bir kanun hükmünü 
yıllar sonra bir gerçek olduğunu bugün burada 
tescil ediyoruz, ama bu gerçeği tespit etmenin 
toprak reformuna ilk anda tescil etmek kadar 
yararlı olup olmadığında ciddî tereddütüm var. 
İleride rakamlar açıklandığı zaman bu hakikat 
de anlaşılacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter

lik önergesi gelmiş bulunmaktadır. Ancak, bu
nu oya sunmadan önce, Divan Kâtibi arkada
şımız rahatsızlığı sebebiyle görevi başında bulun
mamaktadır. Bir başka nöbetçi arkadaşı da te
min edememiş bulunduğumuz için Birleşime de
vam etmek üzere, bugünkü Birleşime münhasır 
olmak kaydı ile bir Geçici Kâtip üye seçimi ge
rekmektedir. Adalet Partisi Grubundan bir 
aday gösterilmesini rica ediyorum efendim. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Sayın Ali Yılmaz'ı teklif ediyorum. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — İstemiyorum, efen- • 
dim. 

BAŞKAN — Efendim, kendisi istemiyorsa 
olmaz. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Kemal 
Erdem Beyefendiyi teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Erdem, aday ola
rak gösterilmiştir. Geçici olarak Divan Kâtip
liğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz, Sayın Erdem. 
(Balıkesir Milletvekili Kemal Erdem, Divan

daki Kâtiplik yerini aldı.) 
Yeterlik önergesini okutuyorum, efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin görüşülmesinin yeterliğini 

arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde üzerindeki değişiklik önergelerine ge
çiyoruz, önergeleri aykırılık derecelerine göre 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 20 nci maddesinin 5 nci fıkrasının 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanun 

tasarısının 20 nci maddeöindeki «20 önümü» 40 
dönüm olarak, «50 dönümü» «160 dönümü 
geçemez» şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
öntedbirler kanun tasarısında yeralan Ta

pulama Kanununun 33 ncü maddesinin 5 nci fık
rasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini öneririm. 

İstabul 
Reşit Ülker 

«Bu miktar 100 dönümü geçemez.» 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin V nci fıkranın sonuna aşa

ğıdaki ibarenin eklenmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Ancak bu şekilde elde edilebilecek arazi 
miktarı o bölgede Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununda bırakılması öngörülen azamî mik
tarı geçemez.» 

BAŞKAN — Gerekli işlemlerine başlamak 
üzere önergeleri yeniden okutup oylannıza arz 
edeceğim. 

(Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu okunan önergeye katılıyor 
musunuz, Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, Komisyonun katılmadığı ve Sayın 

Nebil Oktay'a aidolan önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Başer'e ait değişiklik önergesini oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Ülker'e ait değişiklik önergesini oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Efendim, Komisyondan gelen metinde bir 

redaksiyon değişikliği yapılmış ve bu değişiklik 
çerçeve kısımda icra edilmiştir. Bu bakımdan 
çerçeve kısmını tekrar okutacağım ve ondan 
sonra oylarınıza sunacağım. 
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II. BÖLÜM 

766 sayılı Tapulama Kanunu ile ilgili 
hükümler 

Madde 20. — 28 . 6 . 1966 tarihli ve 766 sa
yılı Tapulama Kanununun 33 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Efendim, okunan bu şekliyle 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 21. — 766 sayılı Tapulama Kanunu
nun geçici 8 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesine dair olan 6335 sayılı 
Kanun gereğince yapılan tespitlerde veya açılan 
tescil davalarında, zilyedliğe ilişkin diğer şart
lar mevcut olduğu halde, vergi kaydı bulunma
dığından tamamı Hazineye maledilen gayri 
menkullerin 20 dönüme kadar olan kismı (20 
dönüm dahil) 33 ncü maddede öngörülen ikti
sap şartları mevcuddlduğu takdirde zilyedleri 
adına tespit ve tescil olunur. 

BAŞKAN —. Madde üzerinde Demokratik 
Parti Grubu adına Sayın imer, buyurun efen
dim. 

Saat, 18,55. 
D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ-

LAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Bu madde ile ilgili De
mokratik Parti grubu olarak görüşlerimizi arz 
etmeden evvel bir iki hususu muhterem Mec
lisin ıttılaına sunmak istiyoruz. 

Bundan evvelki geçen madde olsun, dijğer 
maddeler olsun ve bu maddeye olsun karşıla
rında olmamıza rağmen, bunların metinden çı
karılması yolunda bir önerge vermeyi, daha 
evvel burada yine grubum adına bugün yapmış 
olduğum sebeplere bağlı olarak, bu şekilde bir 
önerge vermeyi doğru bulmuyoruz, 

Çünkü, muayyen bir hususta karara varıl
mış, Halk Partisi, Adalet Partisi ve Güven Par
tisi, bazen verilen müşterek imzalı takrirler ve 
diğer hususlardaki kararlı tutumlar içerisinde 
bu tasarının geçmesini arzu etmektedirler. Biz 
ise, bu şekilde tarımla ilgisi olmayan bir Top
rak Reformu öntedbirler tasarısının tümüne ol
duğu kadar, maddelerine de kargıyız. 

Bir önerge vermenin, Meclis zabıtlarını dahi 
işgal edeceği düşüncesi' içerisinde, sadece mad
delere grubumuz mensupları olarak aleyhte oy 
kullandığımızı evleviyetle burada arz etmek 
isterim. 

Bu görüşülmekte olan madde de, bundan 
evvel görüşülen madde gibi bir değişiklik ge
tiriyor. Kanun tekniği bakımından burada da 
aynı hususu ifade ediyor ve burada kabul edi
len bir madde metnüni diğer kanuna monte 
edilmesinin hukuk tekniği bakımından imkân
sız olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen, bu 
getirilmiştir. Nitekim, kaldırma mevzuunun 
mümkün olabileceğini, ama değiştirme mev
zuunun mümkün olamayacağını ortaya sürmüş
tük. 

Zannediyorum iki, bundan scnra müzakere 
edilecek maddede bu cihet vardır. Bir kaldırma 
hükmü getirilebilir, ama bir değiştirme hük
mü, hele böyle bir öntedbirler tasarısı ile geti
rilemez. Bir müddet sonra bu öntedbirlerin tat
bikatı kalktığı zaman acaba Tapulama Kanu
nu hükmünün yine aynı şekilde devam zarureti 
olacak mı, olmayacak mı? Bu ayrı bir mülahaza 
ve müzakere mevzuudur. Fakat mesele o kadar 
çığırından çıkmış, iş o kadar değişik safhalara 
kadar varmıştır ki, komisyonun tasarısı nerede 
kabul edilmiştir, Hükümetin tasarısı nerde ken
di varlığını muhafaza etmektedir ve metinlere 
sadakat hangi ölçüler içerisinde vardır. Bunlar 
üzerinde hakikaten durmak lâzım. Biz, bu keş
mekeşi göstermek ve Meclis zabıtları üzerinde 
bunları tespit etmek istiyoruz. Çünkü, yarın 
biz şunu şöyle söyledik, biz bunu böyle söyledik, 
şu şekilde kabul edildi, bu şekilde kabul edildi 
gibi birtakım iddiaların, samimiyet ölçüsünü 
ara yerde sık sık nıevzuubahsedilen seçimler 
yapıldığı takdirde, seçimlere gidildiği takdirde 
millet önünde Meclis Zabıtlarından gayet güzel 
tasrih etmek imkânını bulacağız ve millet, ki
min kendinden yana, kimin nereden yana oldu
ğunu gayet yakından müşahede edecektir, kim
lerin hangi ölçüler içerisinde mülkiyeti müda
faa ettiğini görecektir. 

Bu arada şunu söyleyeyim, mülkiyetin içeri
sinde bulunan ve ondan ayrılmaması lâzımgelen 
bir husus vardır ki, zilyedlik, malûm olduğu 
üzere menkullerde zilyedlik mülkiyete esas teş
kil eder. Gayri menkullerde ise karinedir ve 
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kuvvetli bir karinedir. Bu bakımdan mülkiyetin 
aslına murtabıt bulunan ve mülkiyetin mevcu-
duyetinde en büyük amil olan zilyedliğin bu 
madde ile de zedelendiği kanaati içerisindeyiz. 
Biz; mülkiyetin daha evvel burada izah edilen 
Anayasanın 36, 37 ve 38 nci maddesindeki hü
kümleri içerisinde ve bilhassa Anayasanın 11 nci 
maddesindeki temel hak ve hürriyetler yönün
den hiçbir zaman zedelenmesine taraftar deği
liz. özür dilerim, bir misal vereceğim; «hırsız
lık 10 para ile başlar, bilmem §u da sununla 
başlar» diye bir söz vardır. Mesele, işte tâviz 
vererek bu yola gitme ve girmedir. 

Ve daha evvel partimiz adma burada yine 
konuşma yapan muhterem Bahri Dağdaş'm da 
belitmiş olduğu gibi, bu şekildeki ihtilâlci re-
fomlarda ön, başlangıç daima mülkiyetten tâ
vizler verilmesi ve yavaş yavaş çıplak mülki
yete gidip, onun dışında mülk;3'etin kullanıl
masına tahditler getirmesi yoluyla olmuştur. 

Şunu söyleyeyim, Sovyet Rusya'daki top
rak reformu denilen hareket 12 yılda, 1917 den 
1929 da tamamlanmıştır. Her halde orada da 
başlangıçta, sonradan getirilen hükümlerin mev-
cudolduğu iddia olunamazdı. Biz, bu ölçüler 
içerisinde bu getirilen tasarının, bu tasarıyı ge
tirenlerin Birinci Erim Hükümetinden istifa 
sebepleri, açıkça «biz, Sıkıyönetimle, Sıkıyöne
tim ve Hükümet ters düştüğü için istifa ediyo
ruz». kanaati içerisinde olanlar M, sıkıyönetim, 
12 Mart'm doğmasına sebabolanlara karşı geti
rilmiş ve iki gün sonra müzakere edilecektir, 
bu zihniyet içerisinde olanlar tarafından bir 
öntedbirler tasarısı getirilmiş ve ikinci getirilen 
de aynı ölçülere aşağı - yukarı sadakat duru
munda bulunmuştur. Bu yönden diyoruz iki, bu 
doktriner bir tasarıdır ve hür ekonomi içerisin
de mütalâa edilmesi imkânsızdır. Karma eko
nomi yönüyle de alınsa, devlet kapitalizmi kok
maktadır. Biz, bu yönleriyle bu tasnnm elbette 
karşısında olacağız. Çünkü, biz daha evvel yine 
madde müzakeresi sırasında, bundan evvelki 
madde müzakeresi sırasında arz ettiğimiz gibi 
programımıza ve Anayasa içerisindeki düşünüş 
ve kanaatlerimize devamlı olarak sahip durum
dayız. Hiç bir kimsenin şahsmrt, hiç bir şahsın 
hatırına uygun olarak konuşmak mecburiyeti 
içerisinde değiliz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Madde 
ile ilgili değil bu konuşmalar. 

I BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müsaade edin 
efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Yalnız, de
vamlı bu işi adet haline getirmiş olan arka
daşımızın bu yoldaki konuşmaları, bizi sözleri
mizi burada tekrar etmekten alıkoyacak değil
dir; cevap verme durumu içerisinde olmayaca
ğız. 

Bu kanunla bir envanter yapılması meselesi 
ileriye sürülüyor. Ve buradaki kanunda getiri
len madde ve bundan evvelki buna bağlı olan 
madde ile Türkiye'deki arazi kayıtlarının belli 
olduğu, kimin küçük, kimin büyük arazi sahibi 
olduğu belli olduğu şeklinde bi** konuşma da bu 
gün bu kürsüden yapıldı. O zaman söyleceği-
miz bir husus var; eğer, böyle bir envanter res
mî kayıtlarla mevcut ise vatandaşa bildirim yü
künü niçin getiriyorsunuz ve niye ceza hükmü 
getiriyorsunuz? Madem ki, bu memlekette kü
çük, büyük arazi sahipleri belli, tapulu - tapu
suz, zilyetli - zilyetsiz araziler belli, o halde bil
dirim yükünü niçin getiriyorsunuz diye elbette 
söylemek mecburiyeti içerisindeyiz. Daha evvel 
ifade etmiştim müzakerelerin devamı sırasında, 
bilirler; ama madem ki, bunun madde ile ne 
alâkası var deniliyor, eğer kanunda maddeler 
arasında bir koordinasyon ve birbirine atıf du
rumu, birbirine bağlantı duruma yoksa, o hal
de getirdiğiniz maddelerin her birinin birer 
müstakil kanun haline gelmesi gerekir. Biz, bu 
noktaya işaretle sözümüzü teyidetmek istiyoruz. 

Burada, gerek bu madde üzerinde olsun, ge
rek bununla bağlı olan bundan evvelki müzake
re edilen madde ile olsun getirilen hususlarda 
birtakım tevillere gitmek, birtakım tefsirler 
yapmış olmak, kanunun lâfzı açıkken, tatbikat 
ancak bununla yapılacakken onun dışındaki 
hususlar bir mana taşıyacağı kanaatinde değiliz 
parti olarak. Bu bakımdan, hiçbir şekilde bir 
art fikir içerisinde olmadan, yine bu madde ve
silesiyle tekrar edelim; kapalı odalarda bir 
türlü, komisyonlarda bir türlü Meclis Umumî 
Heyetinde bir türlü, vatandaş önünde bir türlü, 
yani değişik değişik şekillerde konuşmak, Par
timizin prensipleri olarak kabuı etmediğimiz 
bir durum olmadığı için burada açıkça gene du-

I rumumuzu belli ediyoruz. 
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Tasarının tümüne karşı olduğu gibi bu mad
denin hükmüne karşı da olduğumuzu grup ola
rak tekrar teyit ve beyan eder, hepinize saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, buyurun efen
dimi; 19.05 efendim. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasa
rısı üzerinde hiç konuşmaya niyetli değildim; 
fakat 19 ncu maddeden itibaren maddeler üze
rinde bir siyasî partinin grubu adına konuşan 
arkadaşımızı dinledikten sonra cidden üzüntü
lerimi belirtmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Elbette bir siyasî grup, bir kanun tasarısını 
tasvibetmeyebilir, kanun tasarısına veya için
deki bazı madelere karşı çıkabilir. Ama, bu şe
kilde; «Biz, bu kanunu tasvibetmediğimizi söy
lüyoruz, maddeler üzerinde söz almamızın sebe
bi budur, şudur; bu kanun tasarısı çıktıktan 
sonra elbette milletin huzuruna gideceğiz ki
min milletten yana olduğunu, kimiin milletten 
yana olmadığını ve Meclis zabıtlarını elimize 
almak suretiyle vatandaşın huzurunda bu dokt
riner ve sol kokan bu kanun tasarısına diğer üç 
siyasî partinin gruplarının nasıl oy verdiğini 
millete şikâyet edeceğiz.» yani bir nevi jurnal
cilik olan bu beyanını bilhassa hukukçu olan 
bir arkadaşımıza bu konuşmalarını doğrusu ya
kıştıramadım. Maddeler kanun tekniğine uygun 
olmayabilir. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Bana cevap mı veriyor yoksa madde üzerinde 
mi konuşuyor? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun. 

Sayın Türkay, madde üzerinde söz aldınız, 
madde üzerinde konuşun lütfen. Bir başka üye
nin şu veya bu tarzda konuşnmsma cevap ver
me imkânınız yok. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Sayın 
Başkanımız, eğer siz bana yaptığınız bu ikazı 
bundan evvel konuşan arkadaşa da yapsaydınız 
çok memnun olacaktım. Ben bu kanun tasarı
sına ve bu maddeye müspet oy vereceğim. 

BAŞKAN — Olabilir, verebilirsiniz. Bir da
kika müsaade eder misiniz? 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Müspet 
oy vereceğim; ama bu arkadaşımız diyor ki, 
ben seni gideceğim, jurnal edeceğim, gammaz
layacağım millete diyor; çünkü doktriner bir 
tasarıya oy verdin diyor. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, sözünüzü kes
tim, bir dakika beni dinler misiniz? 

Bir siyasî partinin Meclis grubu bu kanu
nun şu madesi üzerindeki görüşünü geniş bir 
şekilde ortaya koydu. Bunu beğenebilirsiniz be
ğenmeyebilirsiniz. Ama, beğenmediğinizi ifade 
etmek için madde üzerinde sö? almak diye bir-
şey olamaz. Madde üzerinde görüşünüz, buyu
runuz. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Ben şah
sım adına konuşuyorum. 

'Sayın Başkanımız, ben ikinci devredir bu 
Parlamentoda bulunuyorum, inanınız daha böy
le bir konuşmaya şahidolmadım. 

BAŞKAN — Olabilir, o da mümkündür. 
HASAN TÜRKAY (Devamıa) — Üzüntüle

rimi belirtmek üzere huzurunuza çıkmış oldu
ğumuzu peşinen söyledim. 

BAŞKAN — O vakit ben sözünüzü kesmek 
zorunda kalırım. Madde üzerine dönün Sayın 
Türkay. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Vallahi, 
kesin; ama, bu üslûpla bu Parlamentoda ko
nuşulursa.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sözünü ke
serseniz grup adına söz isterim. 

BAŞKAN — istersiniz gayet tabiî, öyle 
şartlı da grup adına söz istenmez Sayın Dengiz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Şartlıdır Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Şartlı olmaz efendim, istemek 
hakkınızdır, her zaman isteyebilirsiniz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Şartını çıktı
ğım zaman anlatırım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN TÜRKAY (Devamla) — Sayın Baş

kanımız, aynen not ettim; «Bu kanun tasarısı 
doktrinerdir, bu kanun tasarısı sol kokuyor.» 

BAŞKAN — Olmadığını söyleyiniz efen
dim. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Ben bu 
kanun tasarısının doktriner olmadığını ve sol 
kokmadığını beyan etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Tamam söyleyiniz, o şekilde 
ifade ediniz efendim. 

HASAN TÜRKAY, (Devamda) — Ve şunu 
da ifade edeyim ki, bu şekilde ifade de bu
lunan arkadaştan, en az onun kadar solun, 
doktrinin karşısındayım. Ama, hakkı yoktur 
bizi bu şekilde tüm olarak itham etmeye. Bunu 
ifade etmek istiyor, üzüntülerimi belirtmek isti
yorum. Bu konşmalar ileriye matuf bir yatırım
dır. Anayasa bunu emretmiştir, gecikmiştir; 
Anayasanın doğrultusunda milliyetçi bir ka
nundur, onun için memleketin şartlarına 
uygundur. Bu kanun tasarısını vesile et
mek suretiyle bir siyasî grubun ileriye ma
tuf yatırım yapmasını asla tasvibetmiyorum. 

Üzüntülerimi belirtmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Kanun tasarısının 21 nci 
maddesi yerindedir, müspet oy vereceğim. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve M. G. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Sayın Dengiz söz istiyor musunuz 
efendim? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) - Şartlı idi efen
dim. 

BAŞKAN — Şartlı olmaz efendim, istiyor 
musunuz diye soruyorum ıSaym Dengiz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim davra
nışınız için efendim. 

VEHBİ ENGİZ (Kocaeli) — Şartlı hep, 
şartlı olur zaten; şartsız hiç isrniz yok. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz 
isteyen başka sayın üye?. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, grup adına. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Sürt) — Ben 
de grup adına. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
buyurun Sayın Dağdaş. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; biz görüşlerimizi hukukun üstünlüğüne 
istdnadettiren, Türkiye'de Devletin var olduğu
nun delili saydığımız.. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Kimin 
kârı oluyor? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz 'Sayın 
Türkay. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Tapuya, 
paraya, tapusunun, parasının kıymeti olan, de
vamlılığı olan müesseseyi devlet olarak tarif 
ediyoruz. Bunu da, Yüce Meclislerin, Cumhuri
yet Hükümetlerinin bugüne kadar çıkarmış ol
duğu kanunlarla ve hiç bir doktriner zihniyete 
dayanmayan kanunlarla tarsin etmiştir. İddia-
Inrımız ve ileriye sürmüş olduğumuz hakikat
ler şu veya bu partinin hoşuna gitmeyebilir. 
Düne kadar ben de sizin saflarınızdaydım. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, şimdi lütfen 
madde üzerinde görüşünüz efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Madde 
üzerinde diyorum. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — O zaman 
program beraberdi. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, size İçtüzüğü 
uygulamak mecburiyetinde bırakmayın beni. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Siyasî par
tinin programı ve seçim beyannameleri, siyasî 
partileri bağlar. O programa 1965'te inandığım 
gibi bu gün de inanıyorum. Bu gün de inanı
yorum; doğrudur, ilmîdir. O program, o beyan
nameler, hiçbir zaman Medenî Kanunla, gerek 
1924 Anayasası ile, gerek 1961 Anayasası ile 
edinilmiş hakların üzerme gölge düşürmeyen 
bir programdı, bugün de devam ediyor. Bizim 
iddiamız, Anayasanın 4 ncü maddesine istinade-
diyor. Anayasadan gücünü almayan hiçbir kuv
vet, .vatandaş mülküne, vatandaş servetine. Bu
nunla şunu da demek istiyoruz, ben de sizin 
gibi her türlü vurgunun, her türlü soygunun, 
her türlü gasbın karşısındayım. Ama Türk va
tandaşının Cumhuriyet kanunlarına, Cumhuri
yet Anayasalarının teminatı altında edindiği 
hakları §u veya bu gürültülere papuç bıraka
rak tâviz verme taraftarı değiliz; iddiamız da 
budur. Ve dedik ki, biir tasarının doktriner 
olup olmadığını ilmî olarak konuşmalarımızda 
geniş ölçüde 25, 30, 50 profesömn hazırladığı 
iktisadî görüşlere istinaden Yüce Meclisin hu
zurunda zapta geçirdik ve ondan sonra da gel
dik bugünkü ISaym Başvekil'in 1961 Anayasa
sında, onun oluşumu sırasında 38 nci madde 
münasebetiyle, 36 nci madde münasebetiyle 
yaptığı konuşmalardan pasajlar vererek, Ana
yasadaki! 36 nci madde ile Türk Vatandaşının 
mülkiyet hakkının hangi ölçülerde tarsin edil-

I diği, perçinlediğini ispat ettik burada. Ve ge-
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tiriîen 36 ncı madde yürürlükteki Medenî Ka
nunu tarsin etmek için vaz'edilmiş esas oldu
ğunu ifade ettik. Şimdi buna bir tavan koyan, 
mülke bir tavan koyan, yarın öbürgün bu ta
rım mülkünde, arazi, toprak mülkiyetinde ol
duğu gibi apartman mülkiyetinde, fabrika mül
kiyetinde de tavanlar tanımasına giden yollar 
açarsa o zaman rejimin adı değişir dedik. Ve 
onun için biz parti görüşü olarak diyoruz M, 
alın teriyle, kırkbin emekle, cumhuriyet ka-
nunlarıyle edinilmiş haklara dokunamazsınız. 
Türkiye Anayasası ile teminat altına alman 
haklara tavan koyamazsınız. Koyduğunuz, tak
dirde getirilen kanun doktriner kanundur. Bu
nu ilmî olarak ispat ettik. Bundan Yüce Mec
lisin bütün üyelerinin her halde memnun olması 
icabediyor. Bahusus değerli Adalet Partili ar
kadaşlarımın bizden daha iyi, daha çok buna 
sevinmeleri icabeder. Çünkü, programları orta
da. Bunu eğer dile getirmişsek, her halde vazi
fesini yerine getirmiş insanların huzuru için
deyiz. Takdir elbetteki Yüce Meclisindir. 

Hiçbir arkadaşımızın reyine müdahale aklı
mızdan geçmemiştir. Rey müess?sesinin mukad
des olduğunu da ifade etmek istiyoruz, ama mü
saade etsinler, her hususta biz de görüşlerimizi 
milletin verdiği yetki ölçüleri içinde şu mec
lislerde tescil ettirelim ve biz de sözümüzü bü
yük millete duyuralım. 

Saygılarımızı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay, Millî Gü
ven Partisi Grubu adına. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

'Değişiklik önergeside yok. 

21 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 22. — 706 sayılı Tapulama Kanunu
na aşağıdaki ek madde eklenmiştir: 

Açılmış bulunan davalar 
Ek Madde. — 706 sayılı Tapulama Kanunu

nun 33 ve geçici 3 ncü maddelerini değiştiren 
bu kanunun 20 ve 21 nci maddeleri, Tapulama 
Kanununun değişik 33 ncü maddesinin son fık

rası hariç 7 . 2 . 1972 tarihine kadar açılmış bu
lunan davalarda uygulanamaz. 

ööNo. lu Geçici Komisyon 
Başkanı 
Istanul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun sayın Alaca. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Alaca'dan sonra söz ve

reyim sayın tmer. Baha önce sayın Alaca'ya söz 
verdim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 

Bizi konuşmaya sevk eden, bütün samimiye
timle huzurunuzda arz edeyim ki, bu kanunun 
tatbikatının, bazı kimselerin pek idealistçe gör
dükleri gibi değil, bir felâket bulutunu, bir felâ
ket kasırgasını cemiyetimiz içerisine yayması 
endişesinden ibarettir. Bu kürsüye çikşımın en 
mühim sebebinin bundan ibaret bulunduğunu 
tekrar arz etmeyi faydalı görüyorum. 

Şimdi, bir devlet hukuka, kanuna, adalete 
yaslandığı, ona saygı gösterdiği nispette temed
dün, terakM eder ve huzur sağlar o devlet. Fa
kat biz herhangi vesileyle, şu bu tesirle hukuk 
kaidelerimizi, hukuk nizamımızı, ananemizi 
ayak altına alırsak, uğrunda vazife gördüğü
müz 36 milyonluk bir camiaya karşı görevimizi 
lâyıkıyle ifa etmediğimiz kanaati tahassul ede
cektir. 

Şimdi, bu kanunun istical ile müzakeresi hu
susu birçok çevreler tarafından ifade ve beyan 
edilmekte, hatta birçok arkadaşlarımız, «Aman 
bunu bir an evvel bitirelim» demektedir. Bitire
lim, ama biz alelacele bu işi bitirmek için mi bu
rada oturuyoruz; yoksa selâmetle bunu müza
kere için mi?.. Eğer memleket lehinde bir hü
küm varsa elbette, samimî olarak, lehte bir ne
tice tahassul edeceğine inanan her milletvekili
nin o yolda hareket edeceğine kaniim. Aksi 
yolda bir hattı hareket ihtiyar etmeyeceğine 
inanırım. 

Şimdi, burada 22 nci maddeyi müzakere edi
yoruz. Eski 18 nci madde olacak, değil mi sayın 
Başkanım?.. («Evet» sesleri) 
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Burada deniyor ki; «706 sayılı Tapulama Ka
nununun 33 ve geçici 3 ncü maddelerini değiş
tiren bu kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri..» de
ğil mi efendim?.. 

MUSTAFA KUBİLAY tMER (Konya) — 
Numaralar değişti... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 
«9 ncu maddenin son fıkrası hariç, 7 . 2 . 1972 
tarihine kadar açılmış bulunan davalarda uygu
lanamaz.» deniyor. 

Şimdi, Tapulama Kanununu tadil eden zil-
yedliğe müteallik hükümleri tetkik ettik, arka
daşlar bunu uzun boylu müzakere ettiler. Bir 
kere orada, hukuk ve nizam katiyen gözetilme
mek suretiyle bir ekspres süratiyle, bütün hak
lı iddialara rağmen, o madde geldi geçti. Onun 
üzerinde birşey söylemeye artık bizim hakkımız 
kalmamış+ır. Evvelce 10 senelik zaman aşımı ka
bul edildiği halde, bilâhare bu uzatılmış, hatta 
1950 den evvelki kayıtlar aranıyor. 1950 'den 
evvelki kayıtları 25 sene sonra vatandaş arayıp-
ta bu yolda zilyedliğini tespit edemez, fakat o 
madde üzerinde müzakere geçmiş olduğu için 
birşey demiyorum. 

Şimdi, 9 ncu maddenin son fıkrası hariç, 
7 . 2 . 1972 tarihine kadar açılmış davalarda uy
gulanmaz, demek mefhumu muhalifi itibariyle, 
o tarihten sonra açılmış bulunan davalarda uy
gulanır demektir. 

Şimdi, vatandaş o tarihteki mevcut kanun 
ve nizamlara göre bir dava açmış, açtığı davayı 
da birçok masraflar ihtiyar ederek yürütmüş
tür. Şimdi, bu hükmü buna tatbik edersek büyük 
bir haksızlık yapmış oluruz. Vatandaşın daha 
evvel büyük masraf ve külfetler ihtiyar ederek 
açtığı bu dava dolayısıyle mevcut müktesebatı-
nı veyahut da iktisabetmeyi umduğu menfaati
ni biz doğrudan doğruya, hiçbir bedel vermeden, 
nihayet toprak rezervi istihsal edeceğim fehva
sı altında, iptal ve ıskat ediyoruz. 

Filhakika bunun acısını bundan sonra gele
cek iki maddede elbette daha iyi göreceğiz. Ora
da da istimlâk mevzubahis olduğu zaman, arazi
sinin % 0O'ı tapusuz olan bir memlekette zil-
yedlik haklanna bu kadar saygısızlık gösteri-
lince, nihayet bu suretle herkesin malını para
sız elinden almış oluyoruz. 

Filhakika bundan evvelki hükümetlere karşı 
Meclisimizin bazı erkânı dediler M, «Hükümet 
toprak ve tarım reformu yapmak üzere yetki is

tiyor. Aman, nasıl olur, Meclisi ÂH kendi yetki
sini getirip doğrudan doğruya Hükümete verir 
de, Hükümet ya bunu hüsnüistimal etmezse ne 
olacaktır?..» inanın ki, bu kanun böyle kabul 
edildiği takdirde, balâsı bembeyaz, altı Meclis 
tarafından, yetkililer tarafından imza edilmiş 
açık bir bonodan ibaret bir şey olacaktır. 

Bu itibarla, bu madde de tamamen yersizdir. 
Vatandaşın usul ve mevzuata göre tahakkuk et
miş bulunan dava hakkını, o dava hakkının mev
zuu bulunan zilyetlik hakkını ve buna mütedair 
davaların geçersiz sayılmasını lâyihanın verdiği 
tarihi mebde ittihazı suretiyle bir madde halinde 
kabul ettirmeye kalkışmanın yersiz ve hukuka 
aykırı bulunduğunu samimiyetle ifade etmek 
mecburiyetindeyim. 

Bazı çevreler, «Aman toprak rezervi azalı
yor» diyorlar. Bana dün birisi bir taanda bu
lundu : «Efendim, ormana ilişik bazı sahaların 
dahi tarım arazisi addedilmesi hususunda bir ha
reketimiz vardı, bu hareket önlendi.» dedi. Bi
naenaleyh, Toprak Kanununa karşı bulunduğu
muz şeklinde bir imaya veya bir taarruza maruz 
kaldım. Halbuki öyle değil. Bizim amacımız, 
ormana bitişik saha eğer orman değilse, yine 
başka suni tesirlerle o orman olmaktan çıkarıl
mıştır. Halbuki ormanın çevresindeki bir saha 
ufak bir ihtimamla orman olmaya müsait
tir. Biz, orman hukukunu korumak için bunu 
yaptık. Yoksa, bu memleketin arazisinin heyeti 
umumiyesini tarlacılığa ayırırsak, netice itiba
riyle memleketin protein ihtiyacını, hayvancılık 
davasını tamamen ıskat etmiş oluruz. 

Şimdi, asıl maddeye, zilyetlik mevzuuna geli
yorum. Memleket arazisinin % 60'ı böyle zilyet
likle, tapusuz olarak tasarruf edilmiştir. Bilhas
sa Doğu vilâyetlerinde bu tapusuzluk nispeti da
ha fazladır. Hükümet üyesi arkadaşımız, Ka
dastro Umum Müdürü ve Sayın Komisyon Baş
kanımız da gayet iyi bilirler; istilâdan kurtul
muş bölgelerdeki daha birçok kimselerin geyri 
menkulleri tescil edilmemiştir, o 474 sayılı Kanu
nun meriyeti zamanında. O geçmiş gitmiş. 

Ondan sonra Medenî Kanun bizde 1926 da 
kabul edilmiş, 1946 da meriyete girmiştir. 1946 
da meriyete girince, tabu o zamanki Temyiz 
içtihatlarına göre hasımsız olarak davalar açıl
dı. Bir kısım vatandaşlar bazı sahaları lehlerine 
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tescil ettirmişlerdir. Ondan sonra 1955'te bu 
hasımlı davalar açma hususunda 6333 ve 6335 
sayılı kanunlar çıkarıldı. 

Şimdi, birçok vatandaşın böyle gayri müsec-
cel bir gayri menkulü var ve binaenaleyh, onlar 
bunu tescil etmek ve hakkını teyidetmek mevki
indedir. Vatandaşı bu haklarından ıskat etmek 
ve beriğ kılmanın adalet ve nasafetle katiyen 
bağdaşamayacağını huzurunuzda ifade etmeyi 
bir borç sayıyorum. 

Bu itibarla, bu maddenin tamamen metinden 
çıkarılması ve ancak bu hususların anatoprak 
ve tarım reformu Kanunu geldikten sonra na
zara alınmasının adalete daha uygun düşeceğini 
ifade ederim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın tmer, buyurun efendim. 

Saat : 19,29. 
D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUB1-

LAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Şu görüşülmekte olan maddeden sonra, ya
yım ve yürütme maddeleri hariç, başka bir mad
denin-kalmadığını biliyoruz. 

Bu maddeyle ilgili olarak bir hususa tekrar 
işaret etmek istiyoruz. Burada geçmişle ilgili 
olarak, geçmiş tarihlere istinadederek hükümler 
getirilmektedir. 

Bir kere bu geçmişe teşmil etme meselesi, geç
mişe şümul prensibi, geçmişi bağlama düşünüşü 
cezada dahi tatbik edilenin lehine olduğu za
man kabul edilir, ama onun birtakım zararları 
varsa bu tatbik edilmez. Yani, bir devirde ya
şadığı zaman bir hareketi yapana üç ay ceza ve
riyorsanız, sonradan çıkan kanun eğer bunu bir 
aya indirirse verilecek hüküm bir ay olarak ve
rilir, ama bu sonradan altı aya çıkarılırsa, altı 
ay verilmez, üç ay ile iktifa edilir. 

Bu böyle olduğu gibi, medenî hukuk prensip
lerinde de aynı esaslara girmek gereklidir. Bu 
medenî hukuk prensiplerini zedeleyen durum, 
kamu yaran mevzuu--gibi orta yere atılan ve 
bugüne kadar tam tutturulamayan ve üzerinde 
Komisyonda da müzakereler sırasında açıkça 
beyan edildiği gibi, eğer bir kaide haline gelir
se gayet tehlikeli olan bir husustur. Ve orada 
bir hukuk profesörünün açıklıkla tifade ettiği 
gibi, bu tasarıya Birinci Erim Hükümetindeki 

gereği şekliyle taraftar olanın dahi arz ettiği 
gibi teraziyi elinde bulunduran yani hukuk kai
delerini tevzi eden müessesenin yani Parlamen
tonun bunu kaide haline getirmemesini temenni 
etmiştir. 

Şimdi bu kaide haline getirmeme keyfiyeti, 
bırakın bundan sonraki kanunları, bizatihi bu 
kanunun maddeleri arasında yer alıyor. Birinde 
20 . 7 .1961 tarihi var; 10 sene, 12 sene geriye 
gidiyorsunuz, öbür tarafta 7 .2 .1972 tarihi var. 
Bu neyin prensibidir, bu neyin prensibidir? Bü
kere irtirad yok ara yerde. Eğer birtakım tarih
ler alıyorsanız; eğer Anayasanın kabulü olan 
20 Temmuz 1961'i esas alıyorsanız bütün mad

delerde alma durumu içinde olabilirsiniz. Eğer 
7.2.1972 olan şu madde olan tarihi alıyorsanız 
1961'e gitmeye ne lüzum var? Sonra bir kısım 
maddelerde kanunun yürürlüğünden itibaren ya
ni neşrinden itibaren bu maddenin, bu hükümle
rin yürürlüğe gireceğine dair hükümler var. 

Bir kanun düşünün ki, içerisinde yürürlük 
yönünden üç türlü hüküm var. Birisi 20 Tem
muz 1961'e gidiyor, birisi 7 Şubat 1972'yi gös
teriyor, biri de kanunun neşrinden itibaren yü
rürlüğe giriyor. Burada hukukî yönden bir bağ
lılık olup olmadığı açıkça orta yerdedir. Usulî ve 
şeklî yönden bir kere yersizdir, açıkça söylüyo
ruz. Diğer taraftan bir zilyetlik mevzuunda ve 
diğer mevzulardaki görüşlerimizi açıldıkla beyan 
ettik. Ben cevap verme durumu içerisinde ol
mayacağım, yalnız bir noktaya işaret edeceğim. 

Sayın İsmail Hakkı Alaca ile Sayın Türkay' 
m-konuşmaları arasında, aynı partinin mensup
larıdır, bağlılık, benzerlik veya farkları, benim 
konuşmalarımın ölçüsü içerisinde muhterem 
Meclis ve hatta A. P. mensubu arkadaşlarım de
ğerlendirmeye tabi tutarlarsa her halde daha iyi 
etmiş olurlar; bu bakımdan ben şahsen cevap 
verme lüzumunu dahi hissetmiyorum, parti görü
şü olarak. 

BAŞKAN — Konuya gelin efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sizin söylemeni

ze lüzum yok, biz hallettik bunu. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dengiz, Sayın 
Dengiz lütfen... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Beyefendi ne
den müdahale etmiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale ediyorum 
ben, rica ederim, grup başkanvekilisiniz beye-
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fendi, örnek olmayınız böyle şeylere. Rica ediyo
rum. Ben ikaz ediyorum beyefendi, ben ikaz et
tim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Beyefendi zatı-
âliniz süratle müdahale edin, rica ederim. 

BAŞKAN — Emredersiniz beyefendi, başka 
emriniz var mı? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Riyasete emir 
vermek hakkımız değildir beyefendi. 

BAŞKAN — Davranışınızdan belli beyefen
di. telâkkiniz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Zatıâliniz der
hal müdahale etseniz böyle münakaşalar cere
yan etmez. Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yerinize buyurunuz - efendim, 
oturunuz yerinize. 

Buyurunuz Sayın imer. 
KUBİLAY İMER (Devamla) — Sayın Baş

kan, biz şartlı olarak söz de istemedik, bir gru
bu ilzam edici bir. durumu da orta yere koyma
dık. Dedik ki, bir parti grubu içerisinden iki ar
kadaşımızın bizim arz etmiş olduğumuz fikirler 
mevzuundaki iki farklı düşünüşü bizim ne dere
ce hakli veya haksız oluşumuzu ortaya koyar de
dik başka bir şey demedik. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay İmer, bu tarz 
mukayeselere girmeyiniz efendim, madde üze
rinde görüşün, 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Ne münasebet 
efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ne alâkası 
var? 

KUBİLAY İMER (Devamla) — Şimdi zil
yetlik mevzuu yine burada da ele alınan bir du
rumdur. Burada yine Tapulama Kanununa ve 
ona bağlı hükümlere atıfta bulunulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine ifade ediyoruz; 
tapu mülkiyetin aslını resmî olarak gösteren bir 
senettir ve tapuya esas olan mülke sahibolma 
durumunu gayri menkullerde gösteren bir husus
tur. Daha evvel de arz ettik, menkullerde zilyet
lik mülkiyete esas teşkil eder ama, gayri men
kullerde karine teşkil eder. Bu sebepledir ki, 
açılan tescil davalarında zilyetlik mülkiyetin bir 
unsuru olarak kabul edilmiştir. 

Bu durum itibariyle diyoruz ki, zilyetliğin 
zedelenmiş olması ve bu zilyetlik ve mülkiyet 
hakkı içerisinde açılan davalarda muhtelif za
manların geçerli sayılması ve kanunlarda geçmi
şe teşmil edilme hususunun yol açılarak getiril

miş olması yersizdir. Bu memlekette, daha ev
velce de Komisyon müzakereleri sırasında da arz 
etmiştik, yarım evlek toprak için kardeşin karde
şi vurduğu, bir saatlik su için babanın evlâdı 
öldürdüğü, 500 metrelik bir mera genişliği için 
iki köyün silâhlanarak biribirine girdiği bu mem
lekette bu şekilde çıkarılacak hükümler, mülki
yeti zedeleyen âdeta mülkiyete tecavüz eden hü
kümler, zilyetliği zedeleyen ve orta yerden kal
dırma durumunda olan hükümler, vatandaşın 
meni müdahale davası açması, ki meni müdaha
leler, tapu durumundan hariç, zilyetlik hakkına 
sahibolanlar tarafından dahi açılabilir, bunları 
orta yerden kaldırıcı hükümler bu memleketi 
bir keşmekeşe sokacaktır. Nitekim bizim bu hu
sustaki söylediğimiz fikirler, bu öntedbirler ta
sarısının birinci defa 55 numaralı Komisyonda 
görüşülmesi sırasında arz edilmişti ve 55 numa
ralı Komisyonda ilk getirilen öntedbirler tasarı
sı mevzuundaki söylediğimizi Sayın Devlet Ba
kanı, meselenin kanunun umumî müzakeresi sı
rasında şayet o tasarı gelmiş ve geçmiş olsaydı 
bu memlekette kargaşalık çıkacağını, kanın göv
deyi götüreceği mealinde, aynen demiş olmaya
yım, belki aynı ifadeyi kullanmamışlardır ama, 
buna benzeyen yolda bir ifade kullanmışlardır. 
Biz diyoruz ki, bu düşünüşümüz, bu kanaatimiz 
ikinci Erim Hükümeti tarafından o ilk getiri
len öntedbirler tasarısının geri alınması suretiy
le de zaten tasdik edilmiştir. Nitekim Nihat 
Erim Başvekillikten istifa etmeden evvel, son 
İkinci Erim Hükümetinde istifa etmeden evvel, 
toprak ve tarım reformundan anlaşılanın âdil 
bir toprak reformu değil, tarıma bağlı bir top
rak reformunda düşünüleceği noktasında birim 
başına azamî geliri, verimli işletmeyi kabul et
tiklerini açıkça beyan etmiştir. Ama diyoruz 
ki, biz, siz bu tasarıyle ismi toprak ve tarım re
formu öntedbirler tasarısı olduğu halde tek bir 
Kültür Müsteştârlığı gibi teknik bir kuruluş ya
rın ne şekilde işleyeceğini bilmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın imer, lütfen. 
KUBİLAY İMER (Devamla) — Bunu getir

menin dışında bu kanun tasarısı ne getirmiş olu
yoruz? 

BAŞKAN — Sayın imer, lütfen madde üze
rinde görüşünüz efendim. 

KUBİLAY İMER (Devamla) — Tamam Baş
kan, aynı şeyi söylüyorum. Bu madde de aynı 
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şekil etrafında tarım reformuyle ilgili bir madde 
değildir. Bu kanunun adı Toprak ve Tanm Re
formu öntedbirler tasarısı. Tarım için hangi ön-
tedbir var? Sonuna gelmiş bulunuyoruz madde
lerin. Bunu da arz etmek üzere şu madde ile 
ilgili olarak yine söylemek durumundayım. Şu 
maddenin tarımla ilgili hangi hükmü var, diğer 
maddeler üzerinde de söyledik. Adı Tarım ve 
Toprak Reformu öntedbirler tasarısı, bu mad
de de onun şimdiki değişen bilmem kaçıncı mad
desi; 20 nci maddesi, 21 nci maddesi. Zaten 
maddelerin teselsül sıraları da değiştirmeye ta
bi tutuldu. E, şimdi bu durumda elbetteki biz, 
buradaki farklılıkları, açıklıkları ortVyere koy
mak durumundayız. Biz, zilyetliğin zedelendiği 
zaman mülkiyetin zedelendiği zaman bu işin so
nunun doktriner bir görüş istikametinde, en 
azından, yapan hüsnüniyet sahibi olsa dahi, kul
lanılacağını açıkça söylüyoruz. Nitekim mülki
yete tahdit koymak, ferdî mülkiyeti, özel teşeb
büsü, özel sermayeyi, özel mülkiyeti darbeleyen 
düşünüşler elbette sol düşünüşlerdir, sosyalist 
düşünüşlerdir. Biz her zaman her yerde ifade et
tik : Her sosyalist komünist değildir ama her ko
münist sosyalisttir. Binaenaleyh, komünizme gi
den bütün yollar sosyalizmden geçer. Biz, sol 
ve sosyalizme gidilmemesi, bir sol mevzuunun 
ele alınmaması noktası üzerinde bunu söylüyo
ruz ve kimseye sen şunu şöyle yapıyorsun, böy
le yapıyorsun şahıs olarak söyleme durumunda 
olmuyoruz. Bir fikriyatı dile getirme ölçüsü 
içinde bulunuyoruz ve şu tasarı zaten daha evvel 
getirilenlerin hangi şartlar altında burada yine 
ifade ettim, istifa ettikleri belli olan bir tasarı 
metnidir; bunun üzerinde değiştirmeler olmuş
tur. 

BAŞKAN — Sayın imer, tasarının tümü üze
rinde konuşur gibi oluyor efendim. Lütfen mad
deye dönün. 

KUBİLAY İMER (Devamla) — Sayın Baş
kan, biraz evvelki söylediğim hususlar tasarının 
tümünde olduğu gibi her maddesinde söylenebi
lir. Burada bu madde mülkiyeti kısıtladığına ve 
zilyetlik haklarına elkoyduğuna ve vatandaşın 
kanunla dava açma hakkını dahi müddetle geç
mişe teşmil etmek suretiyle tahdide gitmek su
retiyle Anayasanın 11 nci maddesine de aykırı
dır. Yine umumu hakkında konuşuyor değilim, 
yüıe bu madde ile ilgili söylüyorum. Açıklıkla 
söylüyorum. Biz, bu kadar açıklıkla uyarmaya 

I çalışıyoruz, belirtmeye çalışıyoruz ve tasarının 
çıkışının sonuna kadar bu niyetimizde, bu uyar
malarımıza devam edeceğiz. Elverir ki, bizim dü
şünüşümüze, olur ya sonunda iltifat edilir de bel
ki kanunun tümünü kabul etme durumu içerisin
de olmaz Meclisin Heyeti Umumiyesi. Biz bunun 
çabası içerisindeyiz ve son ana kadar gemisini 
terk etmeyen kaptanlar gibi fikrimizi müdafaa 
etmek durumundayız. 

Bu ölçüler içerisinde D. P. Grubu olarak 
kimseyi veya hiç bir teşekkülü bizatihi itham 
edici bir durum içerisinde değil ama, bir fikri, 
"fikriyatı elbette tenkit edici noktada yani, şah
siyata girmeden ama fikriyatı tenkit hakkımızı 
saklı tutarak açıkça bir şey ya beyazdır, ya si
yahtır; bir yerde mülkiyet ya vardır, ya yoktur. 
Mülkiyeti reddeden veya takyideden sol düşü
nüştür özel mülkiyet yönünden, mülkiyeti kabul 
eden sağ düşünüştür yani, liberal, hür ekonomi 
düşünüşüdür. Bunu söylemek elbetteki bizim 
tabiî hakkımızdır. 

Bu ölçüler içerisinde, bu düşünüşlerimizi mu
hafaza ettiğimizi ve bu maddeye de D. P. Grubu 

j olarak karşı olduğumuzu arz eder, hepinize say-
I gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının görüşülmekte olan 22 nci maddesin

de yazılı ( 7 . 2 . 1972 tarihine kadar açılmış 
bulunan davalarda uygulanmaz) ibaresinin (bu 
kanunun neşir ve ilân edildiği tarihe kadar açıl
mış bulunan davalarda uygulanmaz.) şeklinde 
değişlMmesini arz ve teklif ederim. 

Kars Milletvekilli 
ismail Hakiki Alaca 

Başkan Sayın komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, İsmail Hakkı Ala
ca'nın değişiklik önergesine komisyon katılı
yor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
©denler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

22 nci maddeyi kabul ettiğiniz değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 711 — 



M. Meclisi B : 128 

23 nen maddeyi okutuyorum. 
Madde 23. — 706 sayılı Tapulama Kanunu

nun 37 noi maddesinin son fıkrası hükmü yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

55 No. lu Geçici 
Komiiısyom Başkanı 
i. Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıya bir geçici madde eklenmesine dair 
iki önerge vardır, 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Reformu 

öntedbirler kanunu tasarısına aşağıdaki geçici 
madde l'in ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Turgut Topaloğlu 

Temliki tasarrufların geçici olarak durdu
rulması : 

Geçici madde 1. — Bakanlar Kurulu Top
rak ve Tarım Reformu hazırlık çalışmalarına 
başlamak üzere, gerekli bölgelerde, gerçek ki
şilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden 
tapuda kayıtlı olanların devir ve temliki vê  ta
puda kayıtlı olmayanların züyedüğinin devrini 
Toprak ve Tanım Reformu Kanununun yürür
lüğe gireceği tarihe kadar durdurabilir. 

Bu durdurma kararı en fazla üç bölgede uy
gulanır ve uygulama süresi 31 . 3 . 1973 tarihi
ni geçemez. 

Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede 
yayınlandığı tarihten itibaren, 1 nci fıkra hük
müne aykırı olarak yapılacak olan devir ve tem
likler geçersizdir. 

Adana 
Turgut Topaloğlu 

BAŞKAN— Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanuna aşağıdaki 1 nci 

maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 

Trabzon Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Ahmet Şener Mehmet Yüceler 

«Temliki tasarrufların geçici olarak durdu
rulması, 
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Geçici madde 1. — Bakanlar Kurulu Top
rak ve Tarım Reformu hazırlık çalışmalarına'baş
lamak üzere; gerekli gördüğü köy, ilçe ve iller
de, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine 
ait araziden tapuda kayıtlı olanların devir ve 
temliki ile tapuda kayıtlı olmayanların zilyed-
liğiniin devrini belirli bir süre için durdurabi
lir. 

Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede 
yayınlandığı tarihten itibaren, 1 nci fıkra hük
müne aykın olarak yapılacak olan devir ve 
temlikler hükümsüzdür.» 

BAŞKAN — Sayın Turgut Topaloğlu ve 
Sayın Mehmet Yüceler ve Sayın Ahmet Şener 
tarafından verilmiş olan bu geçici madde ilâve
sine dair önergeler, kapsam değişikliği dışında 
birbirlerine mutabık bulunmaktadırlar. Bu iti
barla önerge sahibi arkaaşlarımdan bunun iki
sinin birlikte müzakeresine muvafakat etmek
te bulunup bulunmadıklarını sormak istiyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Mümkün
dür. 

BAŞKAN — Muvafakat ediyorsunuz Sayın 
Şener. 

Sayın komisyon bu önergelere katılıyor mu
sunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayım Baş
kan, Sayın Şener'in takdim etmiş olduğu öner
geye şümul bakımından iştirak etmiyoruz. Di
ğerini de Yüce Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sarih beyanınızı rica ediyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Yüce Mecli
sin takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılmak ve
ya katılmamak durumunda olabilirsiniz efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Bunun müza
keresini komisyonda yapmadık. Hükümet tara
fından bilâhara getirtilmiştir. 

BAŞKAN — Anlıyorum da, yani Yüce He
yet, komisyon olarak sizim görüşünüzü bilmek 
ihtiyacındadır Sayın TeMnel. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Takdire bı̂  
rakıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Olmuyor efendim, içtüzüğü
müzde taikdir keyfiyeti yok da onun için sizden 
rica ediyorum. 

Gerekirse önergeyi tekrar okutayım efen
dim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Hangi 
vilâyetlerdir izahını yapısın efendim. 

BAŞKAN — Efendim yapacak gayet tabiî. 
Komisyon; katılmıyorum derse izahı olur, katı
lıyorum derse gerekçesi ile beraıber bildirir, 
izahı yapılmış olur. Ben onun için komisyondan 
görüşünü istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, il
gililer bir izahat versinler, ona göre iştirak 
edip etmeyeceğimizi söyleyeyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yerinizden lütfedin o vakit. 
Çünkü komisyon katılmadığı takdirde söz hak
kınız var efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bizim verdiğimiz önerge ile öteki arkadaş
larımızın verdiği önerge arasında esasta bir 
kapsam birliği var. Ama, yalnız 31 . 3 . 1973 
tarihi konmuş. Takdir edersiniz ki, bu müste
şarlığın, bu tarihe kadar, bu konudaki işleri bi
tirip bitiremeyeceği belli değil. 

Bir de 3 bölge demişlerdir. 2 veya 1 veya 
4 nereler, şimdiden belli değil M. Belli olma

dığına göre, bu yetki Hükümetin olmalıdır. 
1 bölge olur, 2 bölge olur, 3 bölge olur belli 
değil. Onun için bu konuda bizim önergemizin 
gerekçesi, bunların olmadan oylaması daha uy
gun olduğudur. Sayın komisyonun bu konuda
ki fikri nedir bilmiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tekinel. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Şe
ner'in vermiş olduğu önerge, başhibaşma bir ted
birler manzumesi getiriyor. O zaman başından 
beri tasarının öntedbirler kanun tasarısına iliş
kin hükümleri lüzumsuz. Bütün toprakları kap
sıyor. Buna iştirak etmemiz mümkün değil. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — öner
gemi izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, müsaade eder 
misiniz. Komisyon sarahatle katılmıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Şe
ner'in önergesine katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu'nun önergesi
ne?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Bunu Hükü
metin isteği üzerine getirmişlerdir, izahat ve
rirlerse fikrimizi söyleriz. 

BAŞKAN — Hükümetin isteği yok ki ben
de Sayın Tekinel. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Hükü
met onların akrabası. (Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Şimdi efendim, meseleyi şu şekilde vazedi

yorum. Bunu yeni bir madde teklifi şeklinde 
telâkki ettiğim için, üzerinde müzakere açıyo
rum. Sayın Topaloğlu buyurun efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) ~ Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu'ndan sonra 
size söz vereceğim efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — önergelerin 
bir kere daha okunmıasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Okunacak efendim. 
TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekil'leri; 
Görüşmekte olduğumuz ve sonuna gelmiş 

bulunduğumuz öntedbirler kanun tasarısının 
amacı; ilerde yine Yüce Meclisimize gelecek 
olan Toprak ve Tarım Reformu kanunu için 
Türkiye'de toprak rezervini muhafaza etmek
tir. Bu duruma göre, yine hazırlanmış ve Mec
liste Geçici Komisyonda görüşülen Toprak ve 
Tarıim Reformu tasarısı ise, Türkiye'de 10 
yıllık bir uygulama süresini öngörmüştür. Bu 
süre içinde toprak rezervini azaltmamak ve re
formu başarıya ulaştırmak, herhangi bir aksak
lığa meydan vermemek maksadı ile, bu geçici 
maddenin eklenmesi suretiyle, 10 yıllık süreye 
kadar toprak reformu uygulanacak olan bölge
lerde bu yetkinin, Bakanlar Kuruluna verile
rek devir vs temliklerin durdurulması, komis
yonda görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Re
formu tasarısının başarısını sağlayacak en bü
yük bir unsur olacağı inancı ile bu geçici mad
denin eklenmesini arz ve teklif ediyorum. Bu
na olumlu oy verilmesi her şeyden evvel hepi-
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mazin üzerinde titizlikle durduğu Toprak ve Ta
rım Reformu tasansmı başarıya ulaştıracağı 
inancındayım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Baka

nı Sayın öztrak, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Şimdi, geçici madde olarak ikti değerli mdH-

detvekilimizin teklifleri ile karşı karşıyayız. Bi
ri Sayın Ahmet Şener'in, diğeri Sayın Topal-
oğlu'nun. 

Bu tekliflerin her ikisi de amaç itibariyle bi
ze çok zorunlu görülen tedbirlerdendir. Anaka-
nun tasarısının oldukça uzun olması ve görüşül
mesinin de uzunca bir zaman alması hasebiyle 
gerekli hazırlıkları bir Hükümetin rahatça ya
pabilmesi için, bazı bu gibi tedbire ihtiyacı var
dır. Onun için bu tedbirin Hükümete tanınma
sında çok büyük yarar olacaktır. Tasarıyı su
narken böyle bir madde koymamış olmamızın 
tek nedeni, meselenin bu kadar uzayacağını 
tahmin edememiş olmaktandır. Uzadığı için çe
şitli olaylar; Hükümetin istifa etmesi, yeni bir 
Hükümetin kurulması ve çeşitM nedenlerle me
selenin uzamış olması ve böylece yaz tatilinden 
önce Anatoprak ve Tanım Reformu kanun ta-
sansının çıkmasına imkân kalmaması nedeniy
le, böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kaldığı
mızı partûlerin yetkililerine ve önltedbirler ka
nun tasansını görüşen Geçici Komisyon üyele-
ıttnim büyük bir kısmına açıklamış ve bu husus
ta Hükümetlere yardımcı olmalannı rica etmiş
ti]?:. 

Sayın Aıbmet Şener'in daha geniş, Hükü
mete daha rahat hareket etmek ve daha isa
betli tedbir almak imkânını veriyor. Yalnız bel
ki sayın Meclis, değerli milletvekilleri, Hükü
metlerin bu yetkiyi suiistimal etımesinden kor-
kaJbiMrler. Eğer böyle bir korku olursa, Sayın 
Topaloğlu'nun getirdiği tasan Hükümetleri da
ha çok kayıtlatmış oluyor. En fazla üç bölgede 
bu yetkiyi kullanmak baklanı haiz olan Bakan
lar Kurulunun aldığı bu tedbir, muhakkak 
Sİ . 3 . 1873 tarihinde nihayet e erecek. Anaka-
nun tasarlısının o ayma kadar çıkmış olması ih
timaline bina edilmiş, ondan ileriye hiçbir ka
yıt getirmiyor. Hükümeti iki yönden sıkıca 
bağlalmış ve yetkisüaıi suiistimal etmek imkânını 
bırakmamıştır. Hükümetlere daha çok rahatlık 

taibiî ki Sayın Şener'in önerisi verör. Ama Yüce 
Meclis, Hükümetlerin bunu suiistimal etmesin
den endişe ederse, hiç değilse Sayın Topaloğ
lu'nun vermiş olduğu önergeye iltifat buyurul-
ması Toprak ve Tanm Reformunun, kanun çı
kar çıkmaz Türkiye'de uygulanabtilme olanağı
nı Hükümetlere verecektir. Yüce Meclis de böy
lece, böyle bir kanunun uygulanışını müşahede 
etmek imkânına, kavuşmuş olacaktır. 

Üç bölge denmesinin tek nedeni, azamî bu 
üç bölgede olabilir diye düşünülmüştür. Hükü
metler maddî imkânlannı düşünecekler, belki 
de sadece bir bölgede kullanacaklardır. Tek 
nedeni budur. Bu hususta önergelerin Yüce 
Mecliste takdir şayan görülmezimi diliyorum. 

Saygılarımla. 
NECMETTİN GÖNENÇ (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakana bir sualim var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Buyurunuz Saym Gönenç. 

NECMETTİN GÖNENÇ (Diyarbakır) — 
Saym Başkan, lütfen Saym Bakanının bu üç 
bölgenin isimlerini bize açıklamasını rica edi
yorum. Böyle kapalı şey olur mu, bu üç bölge 
nerelidir? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De

vamla) — Değerli milletvekilinin sorduğu bu 
sorunun cevabını, vermek imkânından yoksu
num, zaten bu cevabı vermek doğru olmaz, bir
çok tedbirleır de aknır. E... Hükümetler ani 
karar verirler ve bu suretle bazı muvazaa ted-
binlerine de imkân bırakmazlar. Onun için bu 
kadarını Hükümetlerin basiretine terketmele-
rini kendilerinden rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın Aygün soru mu efendim, buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bölge tedbi
rinden kasıt nedir? Türkiye coğrafî bakımdan 
7 bölgeye ayrılmıştır. Şimdi, Bakanlar Kurulu 
Türkiye'yi üç bölgeye ayrırlarsa ne olur? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Yüce Meclis isterse bunu il olarak 
•değiştirebilir, değişikliğe hiçbir engel yok. Yal
nız belki ilden daha da dar tutulması ihtimali
ne karşı bölge denmiiş. Arzu buyurulursa il de
nir, daha kayıitlı olur. İlden daha küçük tutul
ması ihtimaline karşı, böyle konmuş olduğunu 
tahmin ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Gönenç, sorunuz mu var 
efenidiım, buyurun. 

NECMETTİN GÖNENÇ (Diyarbaüar) — 
Sayın Başkan, frenini ilk olarak aklıma gelen 
şu: Diyarbakır, Urfa, Mardin. Demek İd bura
da Diyarbakır, Urfa, Mardin için toprak refor
mu yapıyoruz. Bunu Sayın Bakan lütfen açık
lasınlar. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Böyle Diyarbakır, Urfa, Mardan di
ye bugünden tespit edilmiş hiçbir şey olmadı
ğını değerli milletvekiline söylemek isterim. Bu 
bir kere maddî imkânımıza bağlı, paramız ne 
kadara yetebili'cekse. Belki de bir vilâyetin bir 
veya iki kazası olacak. Onun için bu hususta 
şimdiden tespit edilmiş bir şey yok. Zaten tes
pit etmemiz de hatalı olumdu. Bilcyorsunuz Em
lâk Verglisi beyannameleri verilecek, başka şey
ler var. 

NECMETTİN GÖNENÇ (Diyarbakır) — 
Bu üç fbölge belli ki, üç bölge diye bahsettiniz. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika sorunuz 
cevaplandırılıyor Sayın Gönenç. 

Evet efendim, tamamladınız mı Sayın Ba
kan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Evet... 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim?... 
Yok. Buyurunuz Sayın Bakan. Teşekkür ede-
rim. 

Buyurunuz efendim C. H. P. Grubu adına 
Sayın Şener. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Aslında bu geçici maddenin ilâvesine eğer 
Anatoprak reformu çıkmış olsa idi, lüzum ola
cağına kani değilim. Anatoprak reformu çıkma
dığına göre, önergeyi vermiş bulunduk. Benim 
gayem öyledir, zannedersem arkadaşımın da 
gayesi aynı olması gerekir. Zaten kapsam itiba
riyle de hemen hemen aynıdır. 

Yalnız bu reformun tatbik edilecek olan böl
geler, bu bölgeler il, ilçe veyahutta bir il, iki il 
olabilir. Artık o hükümetin tensibine kalmış bir 
konudur. 

Yalnız 31 . 3 . 1G73 tarihine kadar bir müd
det kondu. Sayın Topaloğlu'nun önergesindeki 
tarihten evvel de bitirilebilir, o zamana kadar 

I da bu tedbirlerin alınacağına kani olmayabili
rim. Çünkü, bu tedbirler Anatoprak reformu 
çıksa, Anatoprak reformu 31 . 3 . 1973 tarihi
ne kadar çıkarsa ben iştirak ederim. Fakat Ana
toprak Reformu Kanunu 17 bölüm, 241 madde. 
Bunun 31 . 3 . 1973 tarihine kadar - ki ken
dileri biıir - bütçe gelecek. Kasımda geleceğiz, 
bütçe hazırlıkları ve Bütçe Komisyonu başlaya-

ı cak. Bütçe Kanunu görüşülürken hiç bir kanu
nun görüşülmesi mümkün olamayacağına göre, 
Anayasa gereğince, bunun çıkmasına ben mad
deten imkân görmüyorum. 

Onun için 31 . 33 . 1973 tarihini ben şah
sen uygun görmüyorum. 10 seneden beri, 12 se-

[ neden beri burada tatbikatçı bir arkadaşınız 
| olarak, arz edeyim ki, iki Meclis halinde çalış-
i tığımıza göre bunun o tarihe kadar çıkacağını 
: mümkün görmüyorum. Biran için bunun Sena-
; toda da değişikliğe uğradığını düşününüz, o za-
! man 31 . 3 . 1973 tarihine kadar Anatoprak ve 
İ Tarım Reformu Kanunu... 

I NECMETTİN GÖNENÇ (Diyarbakır) — 
Sen Hükümet Başkanı mısın? 

AHMET ŞENER (Devamla) — İstirham 
ederim, Beyefendi. Ben eğer bir noksan görüş 
ifade ediyorsam elinizde kalem vardır, oturup 
not edersiniz, vakit müsaittir, kalkıp konuşur
sunuz. 

NECMETTİN GÖNENÇ (Diyarbakır) — 
Orada Komisyon vardır... 

BAŞKAN — Rica edeılm, Sayın Gönenç, bu 
tarzda müdahaleye hakkınız yoktur. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş-
I kan, eğer bendenizi... 

! BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen kcnuşmanı-
• z?. devam buyurun. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Yani, böyle 
j olmaz. 
I NECMETTİN GÖNENÇ (Diyarbakır) — 

Olur böyle.. 
BAŞKAN — Sayın Gönenç, rica ediyorum 

efendim. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arka

daşım, eğer bunun caseretlni gösteriyorsan kal
kar konuşursun, o kadar, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener, sizden de rica edi
yorum. 

Sayın Gönenç, lüifodlniz, böyle usulümüz 
•; yol:: ki... 
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Buyurum, Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş

kan, bizim verdiğimiz önerge bu maksatları ta
şımaktadır ve bu konuda samimiyiz. Hükümete 
bir subleks veriyoruz. Elbette bu vatan hepimi
zindir, hiç kimsenin inhisarında değildir. Bu 
Parlamento düşünmeye mecburdur, düşünüyor 
da. Anayasanın icabı olarak bu kanun gelmiştir 
ve bu kanunun tatbikatında Sayın Hükümete 
bir imkân tanımak için biz bunu vermiş bulun
maktayız. Takdir Yüksek Meclisindir. 

Saygıyla arz ederini. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasa
rının bitimine değin müzakerenin devamını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler ka

nun tasarısının Meclisimizde görüşülmesine baş
landığı günden beri ihtisasım dışında olduğu 
için söz alıp konuşma ihtiyacını duymadım. An
cak, Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka
nunu tasarısının müzakereleri sona ermek usa
redir ve son maddelerini müzakere etmekteyiz. 
Burada iki arkadaşımız aşağı - yukarı birbiri
ne yakın iki önerge takdim etmiş bulunmakta
dırlar. Sayın Başkan, Komisyon Başkanından 
soruyor. «Bu önergelere iştirak ediyor musu
nuz?» diyor, Sayın Komisyon Başkanı mütered
dit görünüyor. Hükümete soruluyor ve .Sayın 
Hükümet üyesinin de mütereddit bir hali var. 

Muhterem arkadaşlarım, takrirde Hükümete 
yetki verilmek isteniyor. Bu yetkilerin altında 
nelerin olduğunu bilemiyoruz. Ve mahiyeti ne
dir anlayamıyoruz. Şimdi, oy kullanacağız. Rey
lerimizi Vicdan huzuru içinde kullanabilmemiz 
için lütfen Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
bizi aydınlatsınlar. Niçin 67 vilâyetin 64'ünde 
bu yetki Hükümete verilmek istenmiyor da, sa
dece 3 \llayette böyle bir tedbire gidilmesine 
ihtiyaç duyuluyor ve bu konuda iki arkadaşı
mız önerge veriyor? 

Şimdi, bu durum muvacehesinde gerek Hü
kümet ve gerekse Komisyon mütereddit bir tu
tum içinde olduklarından, bizler de işin mahi

yetini tam manasıyle bilmediğimizden nasıl oy 
kullanacağız? 

Bu takrirler münasebetiyle tasarının müza
kerelerinde en kritik bir noktasında bulunmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin mu-
kadderatıyle bizler meşgulüz. Bu Toprak ve Ta
rım Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı şayet 
Türkiye'de iyi tatbik edilmezse, iyi bir tatbik 
safhası geçirmezse memleketi allak bullak ede
bilir. Bu bizim ihtisasımız dışında olduğu için 
bunun detayına inemiyoruz, fakat hukukçu olan 
arkadaşlarımız ve toprak işleriyle meşgul olan 
arkadaşlarımız bu işi daha iyi bilirler. 

Bu itibarla muhterem Hükümetten ve Sayın 
Komisyondan rica ve istirham ediyorum, diğer 
arkadaşlarım da benim gibi aynı sıkıntının için
dedir, bunun için bu takrirlerin aslını ve mahi
yetini açıklasınlar ve biz de vicdan huzuru için
de reylerimizi kullanalım. 

Maruzatım bundan ibarettir. Teşekkür eder, 
saygılar sunanın. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Dağ-
daş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Vazgeçtim, 
Sayın Başkan. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, önergemdeki «... üç bölgede uygula
nır..» tabirini «... iki ilde uygulanır...» şeklinde 
tashih ediyorum. 

BAŞKAN — isim zikretmeksizin iki il ola
rak önergenizi düzeltiyorsunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, benim önergemin ayrı oylanmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Olur efendim, ayrı ayrı oylaya
cağım. 

Sayın Ahmet Şener'in önergesinden başlaya
rak oyunuza sunacağım, onun için Sayın Şener' 
in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
gerek bu önerge, gerekse diğer önerge Komis
yonumuzda müzakere konusu yapılmamıştır. 
Bu itibarla Komisyon Başkanı olarak olumlu 
veya olumsuz bir cevap vermem mümkün de
ğil. Ancak, bu önergeye olumsuz cevap veriyo-
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rum, sebebi şudur : Toprak ve tanm reformu 
için birtakım esaslar tespit ettik, Yüce Meclis 
kabul etli. Bu teklif bu esasları orta yerden kal
dıran şekilde düzenlendiği için, Komisyonun rı
za, ve düşüncesinin çok üstünde bir mana taşıdı
ğı için ve yetkiler de sınırlanmamış olduğu için 
ve Yüce Meclisin de tasvibinden geçen madde
lere aykırı olduğundan dolayı kabul edemiyo-. 
rum, bu manada iştirak etmediğini söylüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, okunan ve Komisyon 
tarafından da benimsenmemiş olan geçici mad
de teklifine alt önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Geçici madde ilâvesine dair diğer önergenin 
oylama işlemine geçmeden tekrar okutuyorum. 

(Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun 
önergesi tekrar okundu;) 

BAŞKAN -•- Sayın Komisyon?.. 
GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Şimdi, Sayın 
Başkan, bu da Komisyonumuzda müzakere ko
nusu yapılmamıştır. Bu itibarla bir tavır takın
mam mümkün değildir. Yalnız, komisyonlar 
Yüce Meclise niyabeten vazife görürler. Teklif 
Yüce Meclisin huzuruna gelmiştir, müzakere 
açıldığına göre takdiri Yüce Meclise bırakmak
tan başka... 

BAŞKAN — Şüphesiz zaten Yüce Meclis bu
nu oyu ile karara bağlayacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, ken
di oyumu kullanabilirim, fakat Komisyon adına 
bir beyanda bulunmam mümkün değil. 

BAŞKAN — O vakit çalışmamız mümkün 
değil, Sayın Tekinel. Yani ihtisas komisyonu 
olarak komisyonun görüşünü belirtmeye mec
bursunuz, yoksa çalışamayız. Ya katılırsınız ve
ya katılmazsınız, karar tabiî Yüce Heyete ait. 
Yüce Heyet sizin beyanınızla bağlı değil ki, ih
tisas komisyonu olarak sizin fikrinize muhtaç
tır, Yüce Heyet. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Yalnız ben de 
o fikre muhtacım. 

BAŞKAN — Siz Komisyonu temsilen bulu
nuyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Belli bir ko
nuda. 

BAŞKAN — O vakit bunu Komisyona alır
sınız, onun yolu var, yani bunu İçtüzüğümüz 
halletmiş. Ya istersiniz, Komisyona alırsınız ve
yahut katılmadığınızı beyan edersiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon geçici mad
de eklenmesine dair olan önergeye katılmıştır. 

Sayın Topaloğlu, önergenizde «Geçici 1 nci 
madde» ibaresi kullanılmıştır. Başka geçici 
madde teklifi olmadığı için bu numarayı kaldır
mak suretiyle geçici madde olarak önergeyi oya 
sunacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Başkanlık Divanı Üyesi arkadaşı
mızın tereddütü vaki olduğu için oylamayı tek
rar etmek mecburiyetindeyim, önergeyi tekrar 
etmek lüzumunu hissetmiyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 

Yürürlük : 
Madde 24, — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme : 
Madde 25. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarı sistematiğinde yapılan düzenleme se

bebiyle, madde numaralarında değişiklikler ol
muştur. 

Bu değişiklikler atıf maddeleri ihtiva eden 
tasarının 3, 7, 10 ve 12 nci maddelerini etkile
miştir. 

I - Kabul edilen madde numaralarına göre, 
3 ncü maddede 12, 13 ve 14 ncü maddelere ya
pılan atıfların (10,11 ve 12 nci) olarak; 

II - 7 nci maddede de 21 nci maddeye yapı
lan atıfm 18 olarak, 

III - 10 ncu madde de 13 ncü maddeye ya
pılan atıf in 11 nci madde olarak, 
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IV - 12 nci madde de 12 nci ve 13 ncü mad
delere yapılan atıfm 10 ve 11 olarak tashihi ge
rekmektedir. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

55 No. lu Geçici 
Komisyon Başkanı 

ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN ~ Efendim, içtüzüğün 109 ncu 
maddesi gereğince verilmiş olan bu önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir; gereği bu önergeye göre 
yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar gün
demimizde bu tasarının açık oya sunulması lâ-
zımgelen işler olarak belirtilmiş olduğu görül
mekte ise de, tasarının 16 nci maddesindeki kad
rolar metinden çıkarılmış ve yine 19 ncu madde 
ile, kurulacak müsteşarlığın bütün giderlerinin 

Devlet Planlama Teşkilâtı 1972 bütçesinden kar
şılanacağı da sarahatle ifade edilmiş bulundu
ğuna göre tasarının açık oya sunulması gerek
memektedir. Bu itibarla oylama işarî oyla ya
pılacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok... 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. Hayırlı olması temennisiyle teşekkür 
ediyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, Yüce Meclise bu yoğun ve yararlı 
çalışmasından dolayı şükranlarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Muhterem arkadaşlarım, çalışma süremiz bit
miştir. 18 Temmuz 1972 Salı günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,20 

>o<t —4trw 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

128 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 7 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

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

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(!b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 2 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, 80, 82 nei maddelerinin değiştirilmesine 
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 (1/6M., 
2/659, 2/666) (S. Sayısı •: 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 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, Taram 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

5. — 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) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 inad

ım,) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



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) 

o. — Nevşehir Milletvekili tisat 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. — İeel Milletvekili Celâl-Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Eugiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada-
'et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/4.82) (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 Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 neu 
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. — iSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nc5 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli 
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 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 Üyesî 
Arşları Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
M ebru re Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun -teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — lyel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk 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) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 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) fııkrasmın değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
efe) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 
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17. — C. .Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan- !: 
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 1.18 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka./iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/20(1)- (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 ma'ddeleriııin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Sabahattin 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 Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı 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) 

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'mn 403 
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) 

25. — Malatya Mille!vekili Ahmet Karaaslan'-
ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurların maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayı
sı : 721) (Dağıtma tarihi : 10.7.1972) 

X 26. — Ceza ve ıslahcvleriylc işyurtları 
döner sermaye saymanlığı 1968 yılı genel bilan
çosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sayısı : 
716) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 27. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlemle
ri hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve 'Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) '(S. Sayısı : 717) (Dağıtma ta
rihi : 1 2 . 7 . 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) 
(:S. 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, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkımda 
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) 
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| 9. — Boğazlıyan ilcesine bağlı Yeni Fakılı 
) Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
j kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
I m, 2 . 1 . 195ü doğumlu Sırcalı köyünde oturur 

Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 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 . G . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu 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 Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile 0. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu rapora (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 Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 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 Burkanettin 
.\sutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarühli ve 
195 sayılı Basın İlân 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 Çömlekpı-
nar köyü hane 1, eilıt 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, 3928 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 
Uyu'kören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfus;) kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin üren "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) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodaî'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 tarikleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı île bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
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1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

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 neü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Mil î 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 yarg'lama usulleri hakkındaki1 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 hakkımda kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayılan : 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 îl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

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

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1 9 7 2 ) 
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22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
• 47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
: kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
\ doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çaarptı-
! rılmasma dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
; Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
İ (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

j 23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö-
! yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
| sayfa 92 numarasında nüfus siciliae kayıtlı 
i Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do

ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl-
j masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 

Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 5111) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — 6831 sayılı Onman 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 

j eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 

j seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
I raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt-
1 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 arkadaşııam, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 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-

j lan 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
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
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) 
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29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinim 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 
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, 2/128) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

31. — 7.116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. 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 Angm'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
mn 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 neü 
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 2615 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 Üye^i Ea-
gıp Üner'in, 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 Kesit Ülker ve 
9 arkadaşının, Rina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Del i veli 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) 
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43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadmı'ın, | 

151 sayılı Kanunun ek 2 nci nıadesiniıı değiş- I 
tir ilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve I 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. iSa- I 
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

44. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı I 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun! tefeliıfi ve Sağılılk ve Sosyal Yardımı ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

45. — 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 46. — 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
vekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Ham di Ha- J 
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İstanbul Mil- I 
letvekili Kâzım Özeke'ııin, aynı kanunun bazı I 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun I 
teklifleri ve Adalet, içişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçjilen 6 şar üyeden kurulu 59 I 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, I 
2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 47. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 neü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

X 48. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında I 

kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (,S. Sayısı : 677 ve 677'yc 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 49. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayıisı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtıma) 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 50. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarın
ca bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 
680'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17 . 5 .1972 
ve 10 . 7 .1972) 

51. — Nevşehir Milletvekili Hüsaimettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jardarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 .1972) 

X 52. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Ormanı ve Plan ko
misyonlarından 5 'er üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Ba
yisi : 713) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 . 1972) 

X 53. — Tek işçinin taşıyabileceği yülküıı en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/632) (S. 'Sayısı : 714) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 54. — Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 ta
rihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/657) 
(S. Sayısı^ f 715) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1972) 

i' I I » ı 

(Millet Meclisi 128 nci Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 6 9 3 

T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 Ocak, Şubat 1972 aylan 
hesabına ait Meclis Hesaplarını İnleceme Komisyonu raporu (5 /21) 

Hesaplanın İnceleme Komisyonu 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/21 
Karar No. : 21 

2 . 6 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

23 749 632,59 Aralık 1971 başında bankada mevcut para. 
33 123 819,59 Aralık 1971 Ocak, Şubat 1972 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

'56 873 452,18 Toplam. 
41 '958 '907,90 Aralık 1971, Ocak, Şubat 1972 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

14 914 '544,28 Mart 1972 başında bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığınım Aralık 1971 Ocak, Şubat 1972 aylarına ait hesapları incelen
di. 

Aralık 197.1 de Ziraat Bankasındaki 23 749 63(2,59 liralık mevcudu ile Aralık 1971 Ocak, Şu
bat 1972 aylarında Hazineden 33 123 819,59 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın 
ceman 56 873 452,18 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 41 958 907,90 lira tenzil edildikten sonra 
Mart 1972 başında bankadaki kasa mevcudunun 14 9*14 544,28 liradan ibaret olduğu ve saymanlık
taki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu giörülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yük \ol: Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İzmir 

M. Dalddl 

Denizü 
M. E. Durul 

İmzada bulunamadı 

İsltıanıbul 
T. Erer 

ıSözcü 
İSinop 

H. Biçer 

Bilecik 
M. Ergül 

Konya 
î. Kabadayı 

İmzada ıbûlumjapmdı 

KâJtüp 
Kırlküıarel'i 
F. Çarıkçı 

Güımüşame 
N. özdemir 

Manas 
M. Özddl 

Denetçi 
Kans 

K. Kaya 

İstanbul 
E. Derinçay 

Mardin 
A. Kermooğlu 

Siiivaıs 
K. Eroğan 





Dönem : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bursa Milletvekili (Kasım Önadım'in, 151 sayılı Kanunun ek ikinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 

İçişleri komisyonları raporları (2 /612) 

BAKANLIĞA 

'5 Aralık 1960 tarihinde kaibul edilen 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 3 maddelik kanun teklifi ile (gerekçesi Klâsikte sunulmuştur. 

Bu teklifimin Anayasamızın geçici 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü gereğince işlem 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. -

18 . 1 . 1972 
Bursa Milletvekili' 

Kasım Önadım 

G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere, Umuru Belediyeye .mütaallik. Ahkâmı Cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih 
ve 436 numaralı Kanunun bazı maddelerini muaddül 1608 sayılı Kanuna maddeler eklenmesiine ve 
2575 sayılı Kanunun 3 noü maddesinin kaldırılmasına dair 5 Aralık 1960 tarihinde kabul edilen 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası, (Bu suretle verilen cezalar katî olup aley
hine adlî ve kaza mercilerine başvurulamaz.) hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bahis konusu kanunla getirilen hüküm her türlü itiraz yollarını kapamış olduğu için, İstan
bul Belediyeci eıı ufak ıbir kusurda dahi kusurun karşılığı olmayan para cezası i/le birlikte İş
yerlerini kapatmayı mutat bir icraat haline getirmiş bulunmaktadır. 

Bu tatbikattan mütevellit son derece tedürgin hale gelmiş olan esnaf ve sanatkârlar, hukuk 
düzeninin hâkim kılınmasını, âdil 'bir uygulama ve ceza sisteminin getirilmesini1, idarî ve ka-
zaî mercilere itiraz hakkının tanınmasını talebetmektedirler. 

Anayasa ve hukuk düzenine ve bilhassa Anayasamızın «Yargı Denetimi» ni öngören 114 ncü 
maddesine aykırı bulunan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının kaldırılma
sı mevcut huzursuzluğu ve uygulamada görülen aksaklıkları düzeltmesi bakımından gerekli gö
rülmektedir. 

Anayasa düzeninin sağlanması bakımından mevzuubahis kanun teklifinin Anayasanın 4 ncü mad
desinin 3 noü fıkrasında derpiş edilen demokratik rejimi bütün teminatıyle kurmajk amacı da 

dikkate almaralk mezkûr teklifin kabulündeki zaruret belirmektedir. 

699 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/612 
Karar No. : 51 

17 . 5 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

(Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Bilindiği üzere, Umuru Belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 
436 numaralı Kanunun bazı maddelerini muaddil 1608 sayılı Kanuna maddeler eklenmesine ve 
2575 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin kaldırılmasına dair 5 Aralık 1960 tarihinde kabul edilen 
151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin ikinci fıkrası, «bu suretle \-erilen cezalar katî olup 
aleyhine adlî ve kaza mercilerine başvurulamaz» hükmümü ihtiva etmektedir. 

Bahis konusu kanunla getirilen hüküm her türlü itiraz yollarını kapamış olduğu için, beledi
yeler en ufak bir kusurda dahi kusurun karşılığı olmayan para cezası ile birlikte işyerlerini ka
patmayı mutat bir icraat haline getirmiş bulunmaktadırlar. Bu tatbikattan mütevellit esnaf ve 
sanatkârlar son derecede tedirgin hale gelmişlerdir. 

Anayasa ve hukuk düzenine ve bilhassa Anayasamızın «yargı denetimi» ni öngören 114 ncü 
maddesine aykırı bulunan 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin ikinci fıkrasının kaldırıl
ması mevcut huzursuzluğu gidermesi bakımından gerekli görülerek Komisyonumuzca teklifin ay
nen kabul edilmesine karar verilmiştir. İçişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor 
Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/ . Hakkı T ekin el 
Elâzığ 

M. Aytuğ 
Kars 

1. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Sivas 

T. Komitan 
G-ümüşane 

M. Karaman 
Mardin 

E. Kemal Ayoar 
Kırşehir 

C. Eroğlu 
İmzada buulnaınadı 

Kâtiip 
Sinop 

H. Biçer 
İçel 

T. Özgüner 
Niğde 

M. Ocakçıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 

file:///-erilen
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/612 
Karar No .: 48 

15 . 6 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Bursa Milletvekili Kasım Onadım'm, 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve mü
zakere edilmiş ve neticede, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak aynen 
kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanvekili Sözcü 

Eskişehir GKimüşane 
§. Asbuzoğlu M. Karaman 

Adıyaman Çorum 
A. Turanlı K. Demirer 

Kars Kayseri 
/. Hakkı Alaca H. NaMboğlu 

Kütahya Muş 
A. Fuat Azmioğlu K. Emre 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Giresun 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KASIM ÖNADIMIN TEKLİFİ 

151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 Aralık 1960 tarihinde kabul edilen 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kaldırılan fıkra : (Bu suretle verilen cezalar katı olup aleyhine adlî ve kaza mercilerine baş
vurulamaz.) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 699) 




