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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına Başbakan Naim Talû'ımn ve 

Vazife ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 
Mukadder Öztekin'in dönüşüne kadar İçişleri 
Bakanlığına da Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın 
vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle, izin veril
mesi kabul olundu. 

Ölüm cezasına hükümlü Şeref Dadandı'nın 
mahkûmiyet dosyasının gcriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi okundu ve dosyanın ge-
riverileceği bildirildi. 

Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun, 1/831 
esas numarada kayıtlı; «Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve İşleyişi, Görev ve Yet

kileri ve Yargılama Usulleri hakkında kanun ta
sarısı» ımı, havale edildiği komisyonlardan alı
nacak dörder üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi kabul olun
du. 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı 
ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm Tarım ve 
Toprak Reformu, Edirne Milletvekili İlhamı Er
tem.'in Tarım Reformu kanun teklifleri (1/655, 
2/569, 2/690) (S. Sayısı : 869) ııin tümü üzerin
de bir süre görüşüldü. 

15 . 5 . 1973 Sah günü saat 15,O0'te toplanıl-
ı lak üzere Birleşime saat 19,50'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili - Kayseri 

Fikret Turhangil Tufan Doğan Avşargil 
Kâtip 

Gaziantep 
Muhittin S ay m 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. —'• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet 
Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının 
Tespiti Hakkında Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuııuna dair kanun tasarısı 
(1/832) (Millî Savunma ve Dışişleri komisyon
larına) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün 
Krallığı Arasında suçluların geri verilmesi ve 
ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı (1/833) (Adalet ve Dışişle
ri komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kral
lığı arasında konsolosluk sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı (1/834) (Adalet, Dışişleri ve Plân komis
yonlarına) 

Raporlar 
4. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 

ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 104 neti maddesi
nin son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/745) (S. Sayısı : 883) (Dağıtma tari
hi : 15 . 5 .1973) (GÜNDEME) 

5. — Danıştay Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanıma bâzı maddeler ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu : 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 14 . 2 . 1973 ve 
15 . 5 .1973) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 109 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(İzmir milletvekillerine kadar yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Yoklama sonrası gelen sayın milletvekilleri, 
lütfen bir tezkere ile, Başkanlığa, Genel Kurul
da bulunduklarını bildirsinler. (C.H.P. sıraların
dan «Okunmayanlar var» sesleri) Yoklama ya
rım kalmıştır; yoklama sonrası gelen arkadaş
lar, lütfen kürsüye, Genel Kurula gelmiş olduk
larını bir tezkere ile beyan etsinler. (C.H.P. sıra
larından «Okunmayan iller var» sesleri) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
yoklama öncesi buradaydık, okumadınız. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var beyefendi, 
niye vaktimizi israf edelim? Arz edebildim mi 
efendim ? 

Gündeme... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
gündem dışı konuşma taleplerimiz vardı, ne 
zamana bıraktınız? 

BAŞKAN — Çarşamba günü temin edilece
ğini ifade etmiştim. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu tasarısının müzakeresine devam ediyoruz. 

Bundan evvelki birleşimde, sayın Bakan gö
rüşmüş ve bu arada kifayetin gelmiş olduğunu 
arz etmiştim. Sayın Seydibeyoğlu, «Kifayet aley
hinde» beyanında bulunmuşlar, ben de kifayet 
önergesinin henüz okunmadığını ifade etmiştim. 

Şimdi sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Coşkun Karagözoğlu'nda, buyuru
nuz efendim. 

(1) 869 S. Sayılı Basmayazı 9 . 5 . 1973 ta
rihli 106 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

C.H.P. GRUBU ADİNA COŞKUN KARAGÖZ-
OĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Türk milletinin, Cumhuriyetimizin ilk yılla
rından beri adını duyduğu, büyük umutlarla se
nelerdir gerçekleşmesini beklediği bir kanun 
tasarısının Yüce Mecliste müzakeresine başlamış 
bulunuyoruz. 

Uzun yıllar Türk kamuoyunda tartışılan, 
ülkemizde birçok siyasal girişimlerin önemli bir 
nedeni olan bu konuda, herkes gerçekten ne 
düşünmektedir; kimden yanadır; açıkça ortaya 
çıkacak, Yüce Meclisin tutanaklarına tescil edi
lecektir. Elbette büyük milletimiz, ortaya çıka
cak bu gerçekleri değerlendirecektir. 

Türkiye'de mevcut nüfusun yaklaşık olarak 
üçte ikisi tarımla uğraşır. Millî gelirin üçte biri, 
ihracatın dörtte üçü tarımdan sağlanır. Çalışan 
nüfusun dörtte üçü de tarımda istihdam edil
mektedir. Bu kadar önemli bir sektörün, bu ka
dar önemli bir toplum kesiminin sorunlarına, 
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doğru ve sıhhatli teşhis koymadan, çağdaş ve 
yeterli yaklaşımlar getirmeden, Türkiye'de, ne 
sosyal, ne ekonomik bir kalkınma hattâ ne eko
nomik ne sosyal, ne siyasal huzur sağlamak 
mümkündür. 

Bilindiği gibi Türkiye 1961 Anayasası ile 
plânlı ekonomi ve kalkınma dönemine girmiş
tir. Bu plânlı dönemdeki durumuna kısaca ba
karak, Türk tarımı hakkında doğru bir karara 
varmak gerekir. Bugüne kadar tatbik edilmiş 
bulunan iki Beş Yıllık Plânda tarım kesiminde; 
gerek 1963 - 1967 yıllarını kaplayan ilk Beş 
Yıllık Plânda, gerekse 1968 - 1972 yıllarını kap
layan İkinci Beş Yıllık Plânda, tarım kesimi 
için öngörülen kalkınma hızına kavuşulamamış, 
bu hız elde edilememiş, bu hızın gerisinde kalın
mış ve Türk tarımı arzu edilen sonuca götürü-
lememiştir. Nitekim, 1963 - 1967 İlk Beş Yıllık 
Plânda tarım kesimi için % 4.2'lik bir gelişme 
hızı öngörülmüş; buna mukabil ancak % 3,2'lik 
bir gelişme gerçekleştirilebilmiştir. Aynı şekilde 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında •% 4,1lik 
bir gelişme hızı öngörülmüş; bu defa birinci 
plân döneminin dahi gerisinde kalınarak, an
cak % 3,1'lik bir gelişme gerçekleştirilebilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, tarımın, Türkiye ko
şullarında bulunan ülkelerde, özellikle tabiat 
şartlarına maruz kaldığı herkes tarafından bi
linmektedir. Ancak, dikkatinize sunmak istedi
ğim gerçek şudur : Verdiğim rakamlar bir se
neye ait rakamlar değildir; Beş Yıllık bir ikin
ci plân döneminin ortalama rakamlarını takdim 
ediyorum. Bu rakamlar göstermektedir ki, Tür-
kiye'de tarım kesiminde plânda kabul edilmiş 
bulunan, - öngörülmüş bulunan, ortalama ola
rak, kalkınma dönemi ortalaması olarak - so
nuca varılamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda da tarım kesimi ihmal edilmiş bulun
maktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda, tarımda % 3.8'lik 
bir kalkınma hızı öngörülmüştür. Üçüncü Beş 
Yıllık PMân döneminde 281 milyar liralık yatı
rımın, ancak 33 milyarlık kısmı tarım sektörü 
için kullanılacaktır. Bu 33 milyarın da 16 milya
rı özel sektöre aittir. Geri kalan 17 milyarın 
içinde, tarım kesiminde kullanılacak olan zarurî 
altyapı hizmetleri, sulama şebekeleri gibi hiz

met karşılıkları da vardır. Bu itibarla, Üçüncü 
Beş Yıllık Plân döneminde de Türk tarımı ih
mal edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de nüfus artışı % 2,7 nispetindedir. 
Bu ortalama rakamdır. Kırsal yörelerde, ya
ni tarım kesiminde nüfus artışı daha fazladır; 
ama % 2,7'yi bir birim olarak kabul ettiğiniz
de dahi karşımıza çıkan manzara şu olmakta
dır: Bu % 2,7'yi Birinci Beş Yıllık Plân döne
minin ortalaması olan % 3,2 ve İkinci Beş Yıl
lık Plân döneminin ortalaması olan % 3,1'den 
düştüğünüz zaman, Türkiye'de tarım sektörün
de, Birinci Plân döneminde, sadece % 0,5, İkin
ci Plân döneminde sadece % 0,4 nispetinde bir 
gelişmenin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet arşivinde bu
lunan rakamlara göre, yılda ortalama % 23'e 
varan fiyat artışları, tarım girdilerinde % 100'e 
varan fiyat artışları, para değerindeki düşüş, 
gözönünde tutulacak olursa, Türk çiftçisinin na
sıl her yıl böylesine fakirleştiği resmî rakamlar
la, Devlet arşivinde bulunan kayıtlarla dahi 
sabit olmaktadır. Onun için muhterem arkadaş
larım, Yüce Meclisin değerli üyeleri halkla te
masa gittikleri zaman, köylere girdikleri zaman, 
r;adece ıstırapla, sadece feryatla karşılaşmakta
dırlar. Onun için gündem dışı konuşmalar 
Meclis kürsüsünü işgal etmektedir. Çünkü, Türk 
tarım kesimi, senelerdir gelişmek şöyle dursun, 
fakirleşmektedir, gerilemektedir, çökmektedir. 
Bunun içindir ki, köye giden değerli milletvekil
leri, sadece ıstırap dinlemektedir, sadece orada 
acı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu neden ile
ri gelmektedir değerli arkadaşlarım? Türk ta
rımının içinde bulunduğu gerileme, fakirleşme, 
hattâ çökme neden ileriye gelmektedir? Önce 
bu noktada anlaşmak gerekir. 

Türk tarımını, alınacak birtakım sathi ted
birlerle, meselâ, sadece modern teknolojiyi uy
gulamakla, sadece krediyi artırmakla, sadece 
iyi tohum, iyi damızlık vermekle kalkındırmak, 
kurtarmak mümkün müdür ? Samimi olarak ina
nışımız odur ki ; Türk tarımının içinde bulun
duğu bu buhran, Türk tarımının yapısal bozuk
luklarından ileriye gelmektedir. Bunun, birta
kım palyatif tedbirlerle, geçici tedbirlerle düzel
tilmesi mümkün değildir ve mümkün olamamış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun içindir ki, 
Türk tarımında köklü, yapısal bir düzen deği-
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sikliğine ihtiyaç vardır. Toprak Reformu bu
nun için önemli bir ihtiyaçtır. Elbette, dün, Ko
misyonun değerli Başkanının buradan ifade et
tikleri gibi, Türk tarımının bütün sorunları 
Toprak Reformundan ibaret değildir. Toprak 
Reformu herşcy değildir, ama Toprak Reformu 
Türk tarımmdaki işlerin ilkidir, birincisidir. 
Toprak Reformunu yapmadan Türk tarımını, 
Türk köylüsünü kurtarmak mümkün değildir. 
Önce bu noktada anlaşmamız gerekir değerli ar
kadaşlarım. Bu noktada anlaşılıp, vuzuha var
madıktan sonra, Toprak Reformunun önemine, 
lüzumuna inançla sahip olmadıktan sonra, geti
rilecek olan tasarının, gerçekten bir Toprak Re
formu tasarısı olmasını beklemek elbette beyhu
de olacaktır. Türk tarımında yapısal, köklü bir 
düzen değişikliğine ihtiyaç olduğu içindir ki, 
Anayasamız Toprak Reformunu emretmiştir. 
Bu gerçek daha 1929'larda, 1937'lerde görüldü
ğü içindir ki, Büyük Atatürk Toprak Reformu 
yapılmasını emretmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tarımın, gayrisâfi 
millî hâsıladaki payının azalması elbette arzu 
edilecek bir sonuçtur. Kalkınmış ve gelişmiş 
ülkeler gayrisâfi millî hâsıladaki sanayi payını 
artırarak bu düzeye varmışlardır. Tabiî, Tür
kiye için önemli olan, millî gelirdeki herhangi 
bir sanayi payını artırmak değildir; bağımsız 
ve büyük sanayiin payını artırmak önemlidir. 
Türkiye için hedef bu olmalıdır. Ancak, millî 
gelirde sanayiin payını artırıp, tarımın payını 
düşürürken, tarımsal nüfusun da oranı azalma
lıdır. Eğer, böyle olmuyor, yani tarımsal nüfu
sun baskısı azalmıyor, buna mukabil tarımsal 
gelir azalıyorsa; tarımda korkunç bir adaletsiz
lik, fakirleşme derinleşmesi vardır demektir. 
Nitekim, Türkiye'de bu acı gerçek resmî rakam
larla sabittir. Tarım kesimi biraz da bunun için 
dertlidir. Bunun için feryatlar hergün çoğal
maktadır. 

Genel nüfusa oran. 
Yılı 

1927 
1945 
1950 
1960 
1965 
1970 

Köyü nüfusu 

10 347 €00 
13 475 000 
15 702 000 
18 951 000 
20 582 000 
21 849 000 

(yüzde 

75,8 
75,6 
75 
68,1 
65,6 
61,3 

Her ne kadar oran olarak köylü nüfusu top
lam nüfusa göre çok az azabyorsa da, fiziksel 
olarak, madde olarak köylü nüfusu çığ gibi ço
ğalmaktadır. 10 347 000'den 21849 000. Köylü 
nüfusu bu şekilde artarken, tarımın millî gelir
deki payı % 67'lerden, % 30'un altına düşmüş
tür. 1972 yılında tarımın millî gelirdeki payı % 
28,1'dir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 10 yıla. ait 
yaptığı araştırmalara ve hesaplara göre, tarı
mın millî gelirdeki hissesi % 41,2 den, % 28,1'e 
düşmüştür. Yani, tarımsal gelirler 1/3 oranında 
azalmıştır. Buna mukabil 1962'cle % 77 olan ta
rımsal çalışan nüfus 1972'de % 64'e düşmüştür. 
Nüfus oranındaki azalma 1/6 nispetindedir; 
millî gelirdeki azalma 1/3 nispetindedir. Bun
lar, Türk tarımının, her geçen yıl bir önceki yı
la göre daha zor şartlar içinde bulunduğunu, 
tarım kesiminde bulunan milyonlarca insanın, 
her yıl, bir önceki yıla nazaran hayat düzeyler 
rinin daha gerilediğini, bunların daha bir önce
ki yıla nazaran fa kiri eştiğini gösteren Devlet 
Arşivindeki kesin rakamlardır 

Değerli Arkadaşlarım; ayrıca, 1961'le 1970 
arasında tarım millî geliri % 21,2 nispetinde 
azalırken, sanayi ancak % 6,7 nispetinde art
mıştır. Bu da, ayrıca, Türk ekonomisinin içinde 
bulunduğu bir acı gerçeğin rakamlarla ifadesi
ni teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, köy ve kent gelirleri 
arasında da Türkiye'de büyük fark vardır. Dev
let Plânlama Teşkilâtının yapmış bulunduğu 
bir araştırmaya göre; kentli nüfus ortalama ola- . 
rak yılda 2740 lira alırken, köylü nüfus 950 lira 
almaktadır. 1970 yılında kırsal nüfusun gayrî 
safî millî hasıladan payı fert başına 1690 lira, 
kentsel nüfusun millî gelirden payı 6695 lira
dır. Arada 4 misli bir fark bulunmaktadır. 

1967 yılı Aralık ayında tarımda 7 800 000 
gizli işsiz olduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye'de tarım yapılabilir arazi son had
dine kadar zorlanmıştır. Türkiye'de tarım ara
zisini, -orman hariç; bu konuya birazdan temas 
edeceğim- genişletmek mümkün değildir. Bu
güne kadar uygulanan, tarım arazilerini geniş
letme ve tarım arazilerine yeni araziler katma 
politikası, bir yandan Türk ekonomisine, diğer 
yandan Türk tarımına çok pahalıya malolmuş-
tûr. 
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1948 - 59 yıllarında toplam olarak işlenen 
topraklar 9 040 000 hektar artmış, çayır ve ot
laklar ise, -rakam çok ilginçtir- 9 330 000 hek
tar azalmıştır, Türkiye'de meraların, çayırların 
aleyhine esasında, tarıma elverişli olmayan ye
ni topraklar açma faaliyetinin Türk ekonomi
sine ve Türk tarımına getirmiş bulunduğu acı
lar daha uzun yıllar devam edip gidecektir. 

Birim başına verim Türk tarımında çok dü
şüktür arkadaşlarım. Bunları, sözlerimin başın
da tekrar ettiğim ölçüye bir mesnet olarak kısa
ca tekrar ediyorum. 

Türk tarımının içinde bulunduğu gerçekleri 
bilmeden Türk tarımına yaklaşmak; ona çağ
daş, yeterli, memleket gerçeklerine uygun, ilmî 
verilere uygun çözüm yolları getirebilmek müm
kün değildir arkadaşlarım. Onun için bu ger
çekleri kısa da olsa hatırlamakta zaruret var
dır. 

1948 yılında 100 olarak kabul edilen, birim 
başına, hektar başına verim, 1960 yılında ancak 

105 olabilmiştir. Dekar birim ve hayvan başına 
verim artırılmadan tarımdan, toprak reformun
dan beklenen iyi sonucu elde etmek mümkün 
değildir, 

Türkiye'de bir dönüm araziden, 125 kilo 
buğday -o da son yıllarda- alınmaya başlanmış
tır. Bu Belçika'da 450 kilo; Federal Almanya'
da 484 kilodur. Türkiye'de 8 700 000 hektarlık 
ekiliş alanından 13 milyon ton buğday alınmak
tadır. Fransa'da 4 milyon hektarlık araziden 15 
milyon ton buğday elde edilmektedir. Hemen 
hemen bizim yarımız kadar araziden, bizim elde 
ettiğimiz üründen fazla ürün elde edilmektedir. 

ALİ AVNİ TURANLİ (Adıyaman) — Ürün 
sadece araziye mi bağlıdır? 

OOŞKUN KARAGÖZOĞ-LU (Devamla) — 
Bir şey mi söylediniz değerli arkadaşım? 

TALÂT KÖ&EOĞLU (Hatay) — Tamam, ta
mam. Sen hatipsin. 

OOŞKUN KARAÖÖZOĞLU (Devamla) — 
Bu konulan konuşmak için geldik biz buraya. 

Değerli arkadaşlarım, bu ciddî gerçeği bil
meden ve bu ciddî gerçeklerin söylenmesine ta
hammül etmeden - (Türkiye bir muayyen devre 
sonra Ortak Pazara girecektir; bu adını okudu
ğum ülkelerle rekabet edecektir, yarışacak
tır) - bunları bilmeden, bunların çaresi nasıl 
alınacaktır? Türkiye, Ortak Pazar entegrasyo

nunda, eşit haklara sahip bir şerefli ülke ola
rak mevkiini nasıl muhafaza edecektir? Elbet
te düşünmek' gerekir. 

Türkiye'de 900 bin hektar tarla alkali arazi 
halindedir. 54 bin hektar bataklık, sazlık var
dır. 2 440 000 hektar drenaj yapılması ve çorak 
iyileştirilmesi gerekli toprak bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk tarımında kul
lanılan girdiler de, hepinizin bildiği gibi, yeter
li değildir. İşlenen toprağın hektar başına kim
yasal besin olarak gübre tüketimi, 1962-63 yıl
larında; örneğin Mısır'da 109 kilo, İsrail'de 85 
kilo, Yunanistan'da 80 kilo iken, Türkiye'de 
2,7 kilo civarında kalmıştır. 

Türkiye'de tarımsal işletmelerin % 13,5'i ve 
tarımsal alanların 1/3'ü gübrelenmektedir. Bu 
gerçekleri unutmamak lâzımdır ki değerli ar
kadaşlarım, tarıma eğilirken, - meselâ son gün
lerde Hükümetin gübre konusunda almış bulun
duğu kararı değerlendirirken, Türkiye'de ta
rımsal işletmelerin % 13,5'inin ve tarımsal alan
ların 1/3'ünün gübrelendiği gerçeği bilinmelidir 
ki - alınan kararların geniş halk kitlelerine ne 
ölçüde, neler getirebileceği daha açık, daha se
çik görülmek mümkün olabilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan hesaplara 
göre Türkiye'de 10 milyon ton civarında sunî 
gübreye ihtiyaç vardır. Bunun ancak son yıllar
da 3-3,5 milyon tonu karşılanabilmektedir. Bu
nun 1,5 milyon tonu dahilde üretilmekte, 2 mil
yon tonu ithal edilmektedir; ama arada kor
kunç bir kimyasal gübre açığı bulunmaktadır. 
Üçüncü Beş Yıllık Plân sonunda dahi, Türkiye 
nin gübre tüketimi, ancak 5,5 milyon ton ola
caktır. Bugünkü ihtiyacın 10 milyon ton civa
rında olduğu nazara alınacak olursa, aradaki 
korkunç açık ve Türkiye gerçeklerinin, tarımın 
ihtiyaçlarının, yapılan plânların ne kadar geri
sinde kaldığı kendiliğinden ortaya çıkarmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı şekilde Tür
kiye'de bugün 116 bin traktör vardır. Gerçek
ten bu, çok küçük rakamlardan başlayarak bu
raya gelmiştir. Ama içinde bulunduğumuz ger
çeği tespit ettiğimize göre, Türkiye'de 23 
836 000 hektar arazide tarım yapılmaktadır. 
Bunun 18 212 000 hektarında maalesef hayvan
la tarım yapılmaktadır. Ancak 5 624 000 hek
tarında traktörle tarım yapılmaktadır. Üçün-
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cü Beş Yıllık Plân sonunda Türkiye'de 235 bin I 
traktör olacağı hesap edilmiştir. Türk toprak- I 
larmm traktöre olan ihtiyacı karşısında bu ra
kamın ne kadar yetersiz olduğu meydandadır. 

Türkiye'de 100 hektara 0,45 traktör isabet I 
eder. Bu Fransa'da 6,37; Yunanistan'da 1,77' 
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün meseleleri kısa-
ce temas ederek geçiyorum. I 

Ziraat Bankası kredilerindeki durum Yüce 
Meclisin bütün üyelerinin malumudur. Türkiye 
de tarım sektöründe yuvarlak olarak 22 milyar 
lira krediye ihtiyaç vardır; ama bugüne kadar 

-verilen kredi miktarı, kâğıt üzerinde, ancak 12 
milyar lira civarında kalmış; bunun işler kısmı 
7-8 milyar liradan ibaret olmuş ve tarım sek
töründe kredi açığı 10 milyar liranın üzerinde I 
bulunmuştur. Bunun içindir ki, Türkiye'de, ta
rım kesiminde, aracı, tefeci Türk köylüsünün 
alın terini sömürmek imkânını bulmuştur. I 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuların cid
dî konular olduğunu biliyorum. Bu konuların, 
Türkiye'de; örneğin tarımın ihtiyacı olan kre
dinin tarıma yeterli seviyeye yükseltilmesinin I 
beraberinde getireceği ekonomik sorunların 
ağırlığını biliyorum. Ama uzun yıllar bunların 
çözülmemiş olması, bunların çözülmemesi ya- I 
nıncla, gerekli tedbirlerin hiç birisinin alınma- I 
ması; üstelik, bir zamanlar bu gerçeğe işaret I 
eden insanların ağır ithamlara maruz bırakıl
ması, sonradan kendi imzalarıyla sevk edil en ve
sikaların altında, Türkiye'de tefecilerin, faizci
lerin, aracıların bulunduğu resmî vesikalarda I 
kalbul edilmek mecburiyetinin doğmasına rağ
men, bu acı gerçek Türkiye'de bütün çıplaklı
ğıyla sürüp gitmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1965 yılında yapılan 
bir hesaiba göre, -ekonomik meseledir, güç mese
ledir- Ziraat Bankası kredilerinde en az kredi 
ortalaması 296 lira, ortalama en fazla kredi bu
nun 37 misli- 626 bin liradır. Bu adaletsizliğin 
düzeltilmesi de, ekonominin makro dengesi ile 
ilgili olalbilecek tedbirler alınması ile mi ilgili
dir, yoksa takip edilen felsefe ile mi ilgilidir, 
takip edilen politikadaki inançla mı ilgilidir? 
Elbette bunun takdirini,. Türk kamuoyu yapa
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de tarım
sal ürün fiyatlarının içinde bulunduğu acıklı | 
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hal herkesin malûmudur. Taban fiyatları poli
tikasının ne ölçüde memleket gerçekleri dışında 
bulunduğu, ne kadar çiftçi" ve köylüye hizmet 
etmekten uzak kaldığı, artık herkesin kabul et
tiği, üzerinde münakaşa dahi etmediğini zannet
tiğim bir noktaya gelmiştir. Ekonominin fatu
rasını çiftçi ödemektedir Türkiye'de. Çileyi çift
çi doldurmaktadır. Bu sözler, sadece söz ola
rak ortaya atılmış lâflar değildir değerli arka
daşlarım. Devletin arşivinde bulunan rakamla
rın gösterdiği, o rakamların tahi redde mukte
dir olamadığı memleketin acı gerçekleridir. 

Üreticinin alın terinin karşılığının verilme
sini isteriniz; «enflâsyon olur» denir. «Krediler 
yetersiz, yeterli seviyeye çıkarılsın» dersiniz; 
«Enflasyon olur» denir. Bir devalüasyon yapar
sınız, üreticinin malının değerini, âdeta bir müs
temleke ülkesi gibi, 12 liradan, 13 liradan he
sap edersiniz. Ona sattığınız malın değerini 14 
liradan hesap edersiniz. Ondan sonra «tarım ke
siminde sömürü var, aracı var» diyenlere kı
zarsınız. Kızarsınız, ama gerçekleri değiştire
mezsiniz. 

Nitekim değerli arkadaşlarım, 1970 yılında 
Ziraat Bankasının resmî kayıtlarına dayanan 
rakamları söylüyorum, Türkiye'de tarımla uğ
raşan aillerden 1 200 000 aile, 500 liraya kadar 
olan Ziraat Bankası borçlarını ödeyememiştir. 
Türk tarımının içinde bulunduğu gerçek 'budur, 
Türk tarımının içinde bulunduğu ızdırap bu
dur. 

Böylesine önemli, ama bu kadar ağır şartlar 
içerisinde bulunan tarım sektöründe, bu gerçek
leri unutmadan yaklaşımlar aranmalıdır. Hele 
hele toprak düzeni; adaletsizliği ve dengesizli
ği bu acı gerçeklerin giderilmesi yolunda bir 
çözüme bağlanmalıdır. Toprak Reformu, bu ko
şullar hiç, ama hiç unutulmadan ele alınmalı
dır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktinizi almaktan 
korktuğum için, tarım kesimindeki alt yapı hiz
metlerinin ne ölçüde yetersiz olduğuna dair il
ginç rakamları vermek istemiyorum. Tarım ke
simindeki alt yapı hizmetlerinin; yani suyun, 
yulun, okulun, elektriğin bugün medenî dünya
da insan olma vasfını iktisap etmiş olan ve hiç 
kimsenin, vazgeçmiyeceği bu hizmetlerin, ne ka
dar az görüldüğünü, tarım kesiminin bu hizmet
lerden ne ölçüde mahrum bulunduğunu rakam-
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larla ortaya koymak suretiyle vaktinizi almak 
istemiyorum. Bu gerçeklerin, Yüce Meclisin 
ıher üyesi tarafından bilindiğini, Anadolu'nun 
her karış toprağında bu gerçeklerin yattığını 
tekrar etmekle iktifa etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toprak reformunu 
kim istemez Toprak reformunu istemeyen
ler vardır arkadaşlarım. Meseleleri açık açık 
konuşmakta ancak fayda vardır. Toprak re
formunu istemeyenler, toprak reformundan 
çıkarı bozulacak olanlardır. Toprak reformu, 
Türkiye'de bâzı insanların çıkarını bozacak
tır. Geniş toprak sahipleri elbette toprak re
formunu istemezler, doğaldır bu. Aracılar, te
feciler toprak reformunu istemezler. Bu ge
niş toprak sahiplerine, aracılara, tefecilere 
dayalı ekonomik güçler toprak reformunu is
temezler. Eğer varsa; geniş toprak sahiple
rine, aracılara, tefecilere ve onların kurduğu 
ekonomik düzene dayanmak isteyen siyaset 
adamları toprak reformunu istemezler, iste
meyenler yalnız bunlar değildir, değerli arka
daşlarım. Birtakım doktriner sapmalara ken
dilerini kaptırmış olanlar da toprak reformu
nu istemezler. Toprak reformu; akılcı, ger
çekçi, çağdaş, ilmî ölçülere dayalı ve memle
ketin gerçekleri içinde ele alınacaktır. Ama 
örneğin; mülkiyet hakkının hırsızlık olduğu
nu kabul etme doğmasında bulunan insanlar 
elbette toprak reformunu istemezler. Toprak 
reformunu istemeyen bir kesim de bunlardır 
değerli arkadaşlarım. 

.«Toprak reformunu yapacaksınız da ne ola-
eaktır ;» denmektedir. Yalnız, doğma tek ta
raflı değildir; tutucular da toprak reformu
nu istemezler. Tutucular da vardır ve bunlar 
da toprak reformuna karşıdırlar değerli arka
daşlarım. Bir de muhterem arkadaşlarım, «De
mokratik düzen içinde, demokratik rejim için
de reformlar yapılamaz» diyenler, bu iddia
larına bir gerekçe olarak kullanabilmek için 
otprak reformunu istemezler. Yüce Meclis, 
böylesine bir kaosun ortasında; ama memle
ket gerçeklerine uygun, ama çağdaş anlayışa 
uygun; ama insan hak ve haysiyetinin gereği 
olan şartlara uygun; ama mutlaka ve mutlaka 
sömürüye, aracıya, tefeciye son veren, (Biraz 
sonra rakamlarını takdim edeceğim, 17 milyon 
Türk köylüsünü doğrudan doğruya ilgilendi

ği) bu konuda tercihini yaparken, biraz evvel 
ortaya koymak istediğim bu gerçekleri elbet
te gözönünde tutacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, reformcu olmak ve
ya olmamak mücerret olarak münakaşa edildi
ği zaman, soyut olarak tartışıldığı zaman faz
la anlam ifade etmez. Önünüze somut mesele 
gelir, bu somut meselede davranışınızı ve ter
cihinizi korsunuz. Bu somut meselede davra
nış ve tercihinizi koyarken, reformcu olup ol
madığınız ortaya çıkar. Eğer gerçekten top
rak reformunu yaparken; toprak reformunun 
âdeta özünü teşkil eden, iksirini teşkil eden, 
cevherini teşkil eden çareye karşı çıkarsanız, 
24 saat «Reformlardan yanayım, reformcu. 
yum» demenizin bir mânası olmayacağı gibi; 
bu somut hâdise karşısında, bu kanunu umut
la bekleyen milyonlarca insanın yarasına mer
hem olacak tedbirlere «Evet» diyebilirsiniz, 
size hiç kimsenin «Reformcu değilsin» deme
sinden de korkmanıza, «Ben reformcuyum» 
diye iddia ile ortaya çıkmanıza bile lüzum kal
maz. • 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla, bu top
rak Reformu kanun tasarısının müzakeresin
de herkes yerini, herkes düşündüğünü açık, 
seçik ortaya koyacaktır ve bu ölçüler Türk 
kamuoyunda kullanılacaktır. 

.Muhterem arkadaşlarım, böyle bir tasarı
nın müzakeresine başladığımız günde, bu konu
da nereden nereye geldiğimizi tartışmak iste
miyorum. Hatırlayacaksınız; «Toprak refor
munu istemek komünistliktir, toprak refor
mu mülkiyet düşmanlığıdır» gibi birtakım id
dialar ileriye sürülmüştür. Ama, görüyorum 
ki artık bu iddialar mazide kalmış bulunmak
tadır. Bu iddiaların ne ölçüde geçersiz, ne öl
çüde haksız, ne ölçüde yersiz olduğu üzerin
de şimdilik durmak bile istemiyorum. Ancak, 
değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında ifade 
etmiştim, bütün gerçekleri olduğu gibi orta
ya koyacağız ve bunların ışığında toprak re
formuna çare arayacağız. 

«Türkiye'de toprak reformu yapılamaz. 
Türkiye'de toprak reformuna lüzum yoktur. Ki
min toprağını alıp kime vereceksiniz? Kimin 
toprağını ne hakla alacaksınız?» şeklindeki söz
ler de söylenmiştir. Bu sözleri, «Kimin topra
ğını alıp kime vereceksiniz? Türkiye'de dağıtı-
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lacak toprak yoktur» sözlerini söyleyen insan
ların, bugün «Biz reformların teminatıyız» di
ye ortaya çıkmalarını biz, üzerinde sadece işa
ret edilerek geçilecek bir nokta olarak tespit 
ediyoruz. Ancak, biraz evvel ifade ettiğim gi
bi dün, «Türkiye'de dağıtılacak toprak yok
tur. Kimin toprağını alıp kime vereceksiniz?.» 
diye Türkiye'de politika kuranlar, bu inanı
şın üzerine politika inşa edenler, bugün ger
çekten samimî olarak; alınacak, dağıtılacak 
birtakım toprakların bulunduğunu ve bu top
rakların alınması gerektiğini kabul etmişler
se; bunun samimî somut örneklerini vermek 
durumundadırlar. Biz şimdi tasarının müzake
resi sırasında büyük milletimizle beraber bu
nu bekliyoruz. Dünün münakaşaları üzerinde 
durmak istemeden bu ihtiyacı belirtmek istiyo
rum. 

'Muhterem arkadaşlarım, toprak reformu
nun, Anayasamızın 36, 37, 3.8, 51 ve 52 nci mad
delerinde öngörülen üç amacı vardır. Bu amaç
lar; sosyal amaç; ekonomik amaç, siyasal amaç
tır. 

Anayasamızın hükümlerine göre, bu üç 
amaç eşdeğerdedir; dengeli olarak gerçekleş
tirilmelidir, biri diğerine tercih edilmemeli
dir. Oysa değerli arkadaşlarım biraz sonra üze
rinde biraz etraflıca durmaya çalışacağım gibi, 
bu üç amaçtan, birinin diğerine tercih edilme
mesi şöyle dursun, bu üç amaçtan birisi tasarı 
metnine sokulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısı
nın ve Komisyon metninin yazılışında birinci 
sırayı ekonomik amaç almıştır. Elbette üç 
amacı yazarken mutlaka bir sıralama olacak
tır ; bunların eşdeğerde olduğunu kabul et
tikten sonra, yazışta birisinin veya diğeri
nin önce yazılmış bulunmasının fazla bir an
lamı olmayabilir. Ancak, dün değerli Komis
yon Başkanını dinlerken bu yazılmanın pek te
sadüf olmadığını, toprak reformunda ekono
mik amacın birinci plânda olduğunu kabul et
tiklerini gösterir anlama gelen bir konuşma 
oldu. Eğer bu bir sürçü lisan değilse... 

GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Estağfurullah. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Yani, «Toprak reformunun birinci amacı eko
nomik amaçtır, verimliliği artırmaktır; ikin

ci amacı sosyal amaçtır» denmiş ise, (ki böy
le olmadığını tahmin etmek istiyorum) bu an
layış, Anayasanın lâfzına da, ruhuna da aykı
rıdır. Çünkü, Türkiye'de bu Anayasa meriyette 
kaldığı sürece hiç kimse, «Ekonomik amaç sos
yal amacın önündedir; ekonomik amaç birin
cidir, sosyal amaç ikincidir.» diyemez. Ekono
mik amaçla sosyal amaç eşdeğerdedir. Ekono
mik amaçla sosyal amaç, biri diğerine tercih 
edilmeyecek kadar her ikisi de önemli, vazge
çilmesi mümkün olmayan iki amaçtır. 

Bu itibarla, bu hususu kanun tasarısının 
müzakeresi sırasında belirtmek ihtiyacını du
yuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toprak reformundan 
esas amaç, (Toprak Reformu ve Tarım Refor
mu kanun tasarısı adına göre) birinci amaç 
yalnız ekonomik amaç ise, Türkiye'de adalet
siz ve dengesiz toprak mülkiyeti düzeni eğer 
aynı şekilde düzenlenmeyecek ve değiştirilme-
yecekse, Aanayasanın ruhuna uygun olarak de-
ğiştirilmeyecekse, bu toprak reformundan hiç
bir şey beklememek lâzımdır. Bu toprak re
formu o zaman sadece, bâzı arkadaşlarımızın 

• belki arzu ettiği gibi bir tarım reformu olur. 
Ama, sadece bir tarım reformunun 1973 yılı 
Türkiye'sinde, Türkiye'nin ihtiyaçlarına ne ka
dar cevap verebileceğinin takdirini Yüce Mec
lise bırakmak istiyorum. 

ıMuhterem arkadaşlarım, sözlerimi kısa 
kesmek için bâzı hususları atlıyorum ve bu 
amaçlardan ekonomik amaç üzerinde biraz 
durmak istiyorum. 

Ekonomik amaç başlıca üç unsur ihtiva 
eder. 

1. Tarımsal üretimin artırılması. 
2. Tarımsal üretimin değerlendirilmesi. 
3. iSanayiin geliştirilmesine ortam hazır

lanması. 
Ekonomik amaçla, tanımsal verimin artı

rılması ve sanayileşme için gerekli kaynak 
aktarılması düşünülür. 

ıMuhterem arkadaşlar, burada bir önemli 
nokta üzerinde de durmak isterim: Tarımdan 
sanayileşmek için, sanayi kesimine herhangi 
bir şekilde kaynak aktarılması önemli değil
dir. Son zamanlarda ekonomistlerin üzerine 
parmak basarak, altını çizerek belirttikleri 
gibi, bu aktarılacak olan kaynağın net kaynak 

367 — 



M. Meclisi B : 109 15 . 5 . 1973 O : 1 

olması lâzımdır. Yani tanım kesiminde uğra
şan milyonlarca insan elde ettiği üründen; ön
ce karnını doyuracak, insan gibi yaşayacak. 
ondan sonra modern tarımın gerektirdiği ya
tırımları yapabilmek için gerekli payı ayıra
cak, amortismanlarını ayıracak. Bu ihtiyaçla
rının dışında kalan kısmı siz, sanayie kaynak 
aktarması olarak kullanabilirsiniz. Bu ihtiyaç
larını hiz nazara almadan, tarımda bugün Tür
kiye'de yapılageldiği gibi; hattâ bilinerek, he-
sabcdilerek uygulanan bir politikanın sonun
da haksızca, insafsızca tarımın her gün bi
raz daha fakirleşmesi, çökmesi pahasına ta
rımdan sanayie kaynak aktarırsanız, işte kö
ye gittiğimiz zaman, yanma gittiğimiz zaman, 
milyonlarca insanın ıstırabı ile karşı karşıya 
kalmaktan kurtulamayız arkadaşlarım. 

Tasarıya göre, toprak reformu bölge esası 
i] e uygulanacaktır. Tasarıdaki bâzı hükümler 
münhasıran tarım reformu bölgelerinde, bâ
zı hükümler (örneğin mera, yaylak, kışlak ile 
ilgili hükümler), bütün ülkede uygulanacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktada da an
laşmak lâzım. Bizatihi toprak reformu, üreti
mi artıran bir unsurdur. Evvelâ buna inanmak 
lâzım. Elbette üretimi artırmak için girdileri 
kullanacaksınız, yeterli kredi vereceksiniz, mo
dern teknoloji uygulayacaksınız; ama bizatihi 
toprak reformunun, yani bir adamın, işlediği 
toprağın sahibi olmasının, «o toprak benim
dir» diye işlemesinin üretimi artırıcı bir un
sur olduğunu kabul etmek mecburiyetindesi
niz : Toprak reformunun esasında, toprak re
formunun ruhunda bu vardır. Toprak refor
mu, yapıldığı: ülkelerde üretimi artırmıştır. 
Toprak reformu yapılan ülkelerin hiçbirisinin 
üretim düşmemiştir değerli arkadaşlarım. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — İsim ve
riniz. 

C. H, P. GRUBU ADINA COŞKUN KARA-
GÖZOĞLU (Devamla) — Evet. Toprak refor
mu yapılan Batı demokrasilerinin hiçbirisinde 
tarımsal üretim düşmemiştir. Toprak refor
mu yaptığınız zaman kooperatifler eliyle kü
çük üreticiye de, orta üreticiye de modern gir
dileri verirseniz, onun modern teknolojiye 
uygulama imkânını hazırlarsınız, onun ihti
yaçların] ucuz olarak temin edersiniz; koopera

tifler eliyle, onun yetiştirdiği ürünleri de
ğer fiyatına sattırırsanız; yani büyük işletme
lerde olduğu gibi küçük işletmelerin de, Dev
letin malî ve teknik .imkânlarından adaletli 
olarak yararlanmalarını temin ederseniz; o za
man hem bu işletmelerin kendi gelirleri hem 
de dolayısiyle ülkenin millî geliri elbette ar
tacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; toprak reformu" 
kooperatifleri, toprak dağıtanlara büyük ta
rım işletmelerinin teknik ve ekonomik imkân
larını getirecektir. Bu sözleri söylerken bâzı 
değerli arkadaşlarım belki, büyük işletmele
rin daha ekonomik ve verimli olduğunu, bü
yük işletmelere dayalı tarımsal bünyelerin 
verimlerinin daha yüksek olcağmı düşünmüş 
olabilirler. Değerli arkadaşlarım onun için tek
rar ediyorum ki; dünyanın demokrasi ülkele
ri grubuna dâhil olan kısmında tatbik edilen 
toprak reformlarında, eğer kooperatiflere bu 
anlamda görev verilmiş ve bu görev yeteri 
kadar işletilmişse, o ülkelerde verim hiçbir 
zaman düşmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım yine tekrar ediyorum: 
Bunun dışında, bizzat toprak reformunun için
de üretimi artıran bir öz vardır: O da, adamın 
kendi toprağını işletmesi1, «'Toprak benimdir» 
diye o toprağa bakması, o toprağın korunma
sını, alınması gerekli tedbirleri zamanında 
ve yeterli şekilde yerine getirmesi ve kendine 
ait olan toprağın gelirinin kendine aidolduğu-
nu bilerek toprağı işletmesi, üretimi ve ve
rimi artıran başlıca etkenlerden birisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette, toprak re
formu yalnız toprak vermek değildir. Türkiye 
bu konuda ilginç bir tecrübe geçirmiştir. 1945 
yılında çıkarılan 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu üzerinde, toprak reformun
dan Türk köylüsünün beklediği olumlu so
nuçları elde edebilmek için, bu 4753 sayılı 
Kanun tatbikatının ortaya koyduğu dersleri 
ibretle ve dikkatle tespit etmek, unutmamak 
gerekir. -

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de Dev
let 1947 yılma kadar göçmen ve mültecilere, 
topraksız ve az topraklı çiftçilere 4 60)8 059 
dönüm toprak vermiştir. Bu toprak daha çok 
mer'a tipi topraktır. 11 . 6 . 1945 tarihinde 
kabul edilen Çiftçiyi Topraklandırma Kanu-
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mı (Biraz evvel belirttiğim) özel önemi olan 
bir kanundur. Bu kanuna göre dağıtılan top
rakların da miktarını takdim etmeye çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlarımı; 4753 sayılı Ka
nun ilginç bir karakter ve gelişine safhası 
kaydetmiştir. Önce bu kanuna göre, 50 dönü
me kadar olan toprakların kamulaştırılabil-
mesi kabul edilmiştir. Sonradan, eğer kendisi 
kullanıyorsa 5 000 dönüme kadar, eğer kendi
si kullanmıyorsa 2 000 dönüme kadar toprak
ların kamulaştırılması kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu kanıma göre 
446 743 çiftçi ailesine 22 054 725 dönüm arazi 
dağıtılmıştın'. Ayrıca köy tüzel kişiliklerine 
de mer'a sahası olarak 30 milyon dönüm top
rak tahsis edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir önem
li nokta üzerinde durmak istiyorum: Pek çok 
değerli arkadaşlarımız toprak reformunun 
karşısındaki argümanları kullanmak istedik
leri zaman, bu 4753 sayılı Kanunun tatbikatı
na müracaat ederler. Gerçekten bu kanun ye
terli hükümleri ihtiva etmemektedir; ama bu 
kanun çok önemli hükümleri de ihtiva etmek
tedir; fakat bu kanun tatbik edilmemiştir. 
Bu kanunun tatbik edilmesi bir yana değerli 
arkadaşlarım, bu kanun uygulanmamıştır. Bu 
kanun neye uygulanmamıştr? Bakınız anla
tayım :. • 

Toprak komisyonları 1970 yılma kadar Tür
kiye'de 18 737 565 dönüm toprak dağıtmış
tır. Bu dağıtılan toprağım hemen hemen hep
si Hazineye, yani Devlete aittir. 4753 sayılı 
Kanuna göre, özel şahıslara ait topraklardan he
men hemen hiçbiri alınmamıştır; tatbik edil
memiştir. ki, «Türkiye'de bir toprak düzen
lenmesi, bir toprak dengelenmesi, bir toprak 
adaleti yapılmıştır da muvaffak olmamıştır» 
denebilsin. 4753 sayılı Kanunun gözlerden giz
lenmek istenen en büyük tatbikatı burada ol
muştur değerli arkadaşlarım. 

Ancak, bu 18 milyon dönüm toprak içeri
sinde 86 477 dönümü şahıslara ait topraklar
dır. Yani, 18 737- 000 dönüm, birde 86 000 dönüm 
arazi. Yine 18 737 000 dönüm toprak Hazine 
toprağıdır. % 99 küsuru Devletin toprağıdır. 
Yine şahısların toprakları, geniş topraklara 
sahip olan kimselerin toprakları dağıtılma
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarını, çok teknik bir 
mesele olduğu için burada, «Bunu kim yaptı, 
kim yapmadı? Neden o zaman yapıldı? Neden 
bu zaman yapılmadı?» tartışmalarına girmek 
istemiyorum. Ama, eğer münakaşayı mutlaka 
bu noktada tutmak ve sadece bu noktada ya
pılan (Çok özür dileyerek söylüyorum) pole
mikle netice alınmakta ısrar edilecek olursa, 
elbette bizim de söyleyeceklerimiz olacaktır 
değerli arkadaşlarım. Ama, izin verirseniz şim
di, çok teknik olan bu konuda Yüce Meclis 
zabıtlarına tescil ettirmek istediğim ve çok 
önemli gördüğüm gerçekler karşısında, sade
ce yapılan polemiğin yetersizliğini işaret et
mekle iktifa ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Kanunun, yani 
4753 sayılı Kanunun «Amaç» madesinin (B) ben
dinde, «Sermaye ve demirbaş verme» emri de 
vardır. Yani zannedildiği gibi, 4753 sayılı Kanun 
kuru bir toprak verme kanunu değildir. Devlete; 
«Sermaye ve demirbaş ta vereceksin» demiştir. 
Ama, bu kuruluş, onarım, çevirme kredileri mü
essesesi uygulanmamıştır. 25 yıla kadar vadeli 
ve % 5'i geçmeyen faizli krediler, yeterince ol
mak şöyle dursun, mâna ifade eder ölçüde dahi 
verilememiştir. 

Şimdi size ilginç rakamı takdim ediyorum : 
1947 ile 1956 yılları arasında 51 000 aileye 

12 741 lira bu suretle kredi olarak verilmiştir. 
Bu devrede topraklandırılan aile sayısı 245 000 
dir. Demek ki, aşağı yukarı toprak verilen aile
lerden 1/5'ine, o da 12 milyon lira 51 000 aileye 
verilmiştir. Bunu ortaalma olarak aile başına he
sap ederseniz 246,21 TL. düşer. Bu kıraç toprak
ların aileye düşen ortalama miktarı 50 dönüm
dür, ki bu toprakların büyük bir kısmı hazineye 
ait mer'a topraklardır. 

Şimdi insaf etmezmisiniz değerli arkadaşla
rım; adama 50 dönüm toprak vereceksiniz, 246 
lira kredi vereceksiniz, «Bu toprakları kullan, bu 
topraklarda tarım yap» diyeceksiniz? Kanunda 
hüküm olmasına rağmen adam mecbur olacak, bu 
toprakları elinden çıkaracak. Kanunun «satamaz
sın, rehnedemezsin, haczettirenlezsin» demesine 
rağmen, birtakım yan 3rollarla, kanuna karşı hi
lelerle, muvazaalarla bu toprakları elinden çıka
racak. Sonra döneceksiniz, değerli teknisyen ar
kadaşlarımızdan rakam isteyeceksiniz. Diyeceksi
niz ki, «4753 sayılı Kanuna göre kaç kişiye top-
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rak verilmiştir? Bu kişilerden kaç tanesinin elin
de hâlâ toprak bulunmaktadır?» Bunu sormak 
için biraz insaf gerekir değerli arkadaşlarım. 

246 lira kredi vermişsiniz, 50 dönüm kraç top
rak vermişsiniz; adamın o toprağı işleyecek ma
kinesi yok, çifti yok, âleti yok, gereci yok; onu 
kaderiyle başbaşa bırakmışsınız bütün devre bo
yunca 246 lira kredi vermişsiniz, ondan sonra, 
«Topraklarını niye satıyorsun?» diye sual soru
yorsunuz ve «toprak reformu olmaz» diyorsunuz. 
Bunu söyleyebilmenin ne ölçüde insaf içinde ol
duğunu yine takdirlerinize bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım bu arada yeri gelmiş
ken beyan edeyim ki, 1973 yılında da, sayısı yüz-
binleri bulan bu çiftçi ailelerine verilecek olan 
kredi miktarı sadece 53 milyon liradır; bir ev
velki seneden kalanla beraber 70 küsur milyon li
radır. . Bu 70 küsur milyon lira ile bu kadar ge
niş çiftçi kitlesinin elindeki toprağına sahip ol
ması ve tarım yapmasının mümkün olup olma
dığını da yine sizin takdirlerinize terketmek isti
yorum. 

Burada, 4753 sayılı Kanunda ilginç olarak 
karşımıza çıkan diğer nokta da şudur. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunları yapmak 
önemli değildir. En güzel kanunları da yapabi
lirsiniz; ama önemli olan, o kanunları inançla, 
bilinçle uygulayabilmektir. 4753 sayılı Kanunda 
bulunan hükümler elbette yeterli değildir; ama 
güzel hükümler de vardır. Topraksız köylüden 
yana olan, yeteri kadar toprağı olmayan köylü
den yana olan çok güzel hükümler vardır, çok gü
zel araçları vardır; ama bunlar da kullanılma
mıştır. Demek ki önemli olan, kanunu yapmaktan 
çok kanunu uygulayacak olan inanç ve bilinçtir. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla bu noktanın 
üzerinde önemle durmak lâzımdır. Toprak Re
formu Kanun tasarısı yüce Meclisten çıkar çık
maz Türkiye'nin toprak sorunu, Türkiye'nin ta
rımsal sorunları sanki çözülüverecekmiş zannet
mek çok yanlış, çok hatalı; sonunda mutlaka hüs
rana götürecek olan bir zehaba kapılmak olur. 
Bu Kanunu uygularken önemli olan, yüreğinde 
samimi olarak toprak reformunun önemini, ihti
yacını yeteri kadar hissedebilmek ve bunun bi
linçli olarak uygulayabilmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 4753 sayılı Ka
nunla, (çünkü bunu arkadaşlarımın sık sık bir 
delil olarak kullandıklarına muhtelif yerlerde şa-
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hit oluyorum, üzerinde önemle durulması gerekli 
hususu tekrar ediyorum) Türkiye'de toprak re
formu dendiği zaman kastedilen toprak mülki
yet düzenindeki âdil dağılımı temin etmeye matuf 
bir uygulamanın yapılmamış olduğunu unutma
malı. Çünkü 4753 sayılı Kanunun uygulanmasiy-
le dağıtılan 18 700 bin dönüm topraktan, sadece 
86 bin dönümü şahıslara ait olan topraktır. Bu 
itibarla, «4753 sayılı Kanun çıkarıldı da ne ol
du? Toprak reformundan Türkiye'de beklenilen 
sonuçlar elde edilemez» derken biraz dikkatli ol
mak gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toprak reformunun di
ğer amacı siyasal amaçtır. Ne gariptir ki, bu amaç 
gerekçede yazılıdır; fakat tasarı metninde yoktur. 
Burada iki görüş karşımıza çıkmaktadır. Biraz 
sonra arz edeceğim, bir grup arkadaşlarımız: 
«Toprak reformunun kesinlikle siyasî amacı yok
tur, hattâ siyasî amaç ideolojik bir meseledir, biz 
bunun karşısındayız» diyebilmektedirler. 

Buna mukabil gerek .sayın Hükümet, gerekse 
bâzı değerli arkadaşlarımız: «Elbette toprak re
formunun siyasî amacı vardır; ama bu siyasî ama
cın söylenmesine lüzum yoktur. Bu siyasî amaca 
ekonomik ve sosyal amacın uygulanmasiyle varı
lacaktır» demektedirler. 

Bu itibarla bu iki görüş ışığında düşünceleri
mi arz etmeye çalışmak istiyorum. 

Siyasal amaçta, tarımda çalışanlara Anayasa
nın öngördüğü hak ve özgürlükleri serbestçe kul
lanma olanağı sağlamak esastır. Bu amaçla, kır
sal yörelerde demokrasi tam olarak yerleşecek
tir. Anayasa devlete, tarım kesiminde çalışanla
rın Anayasanın tanıdığı hakları özgürce kullan
malarını kısıtlayan engellerin kaldırılması, toprak 
mülkiyetinin dengeli dağılımının sağlanması, ta
rımda çalışanlara insan gibi çalışma olanaklarının 
verilmesi görevini emretmiştir. 

Bu görevden devlet vaz mı geçecektir? Elbet
te hayır. 

Şimdi, «toprak reformunun siyasal "amacı yok
tur» diyen değerli arkadaşlarımıza, anayasanın 
kesin hükümleri karşısında, bilmiyorum fazla 
söz söylemeye lüzum var mıdır? Fakat; «Evet, 
toprak reformunun siyasal amacı vardır; ama 
ekonomik ve sosyal amaçla, siyasal amaç gerçekle
şiyor» diyenlere, «siyasal amacın varlığını ka
bul etmek cesaretini bile gösteremezseniz, nasıl bu 
amacı gerçekleştirecek ekonomik ve sosyal tedbir-
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leri alacaksınız?» diye sormak bizim hakkımız de
ğil midir? Çünkü ekonomik ve sosyal tedbirleri o 
seviyede ve öylesine uygulayacaksınız ki, siyasal 
amaç gerçekleşecek. Siz siyasal amacı kabul etti
ğiniz siyasal amacı, teslim ettiğiniz siyasal amacı 
tasarı metnine almak cesaretini gösteremezseniz, 
bunun ekonomik ve sosyal amacı uygulayarak ta
rafınızdan gerçekleştirileceğine inanmak nasıl 
mümkün olacaktır? Bunun kolay olduğunu sanmı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, toprak reformunda 
açıkça beyan ediyorum; büyük toprak sahipleri
nin, toprak ağalarının siyasî nüfuzu kırılmak is
tenir. Toprak reformunun meşru ve anayasal 
amaçlarından birisi budur. Toprak sahiplerinin 
siyasî nüfuzu kırılmak istenir. Bunu sağlamayan 
bir kanun ve uygulama toprak reformu sayıla
maz. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 Aralık 1971 tarih
li Hükümet Programında, aynen okuyorum; «20 
nci yüzyıl gerçeklerine uymayan çağ dışı kalın
tılara süratle son verilecektir» deniliyordu. De
mek ki, siyasal amaca ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım dün yine Sayın Bakan 
burada, «Teknisyenler projesinde olup olmaması 
önemli değildir.» dediler. Bir argüman olarak ifa
de etmiyorum; teknisyenler projesinde vardır di
ye muta olması tezinde değilim; ama maddî ger
çeği zabıtlara tespit ettirmek için ifade ediyorum; 
Hükümetin kurmuş bulunduğu teknisyenler pro
jesinin 2 nci maddesinde siyasal amaç çok açık 
olarak yazılıdır Sayın Bakan ve bunun önemi de 
yeteri kadar açıklıkla belirtilmiştir. İkinci mad
denin (e) bendinde: «Tarım kesiminde toprak ve 
gelir dağılımındaki dengesizliği gidermeyi, mülk 
güvenliğini ve toprakta çalışanlara Anayasanın 
öngördüğü hakları özgürce kullanma olanağını 
sağlamayı...» diye çok net olarak, açık olarak ya
zılmıştır; ama bu siyasal amaç nedense sonradan 
tasarıdan çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, mademki siyasal 
amaç vardır diyorsunuz, siyasal amaç toprak re
formunda gerçekleşmelidir diyorsunuz; kanunun 
amaçlarını gösteren bir maddesi de olduğuna gö
re, bu maddenin içinde varlığını kabul ettiğiniz 
bu amacın madde metni olarak yazılmasına ne
den karşı çıkıyorsunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, bir reform kanunu
nun yapılışında yeteri kadar açık olmak lâzımdır. 
Türkiye'nin gerçekleri gözlerimizin önündedir. 

Türkiye'de Güneydoğu Bölgesinde 352, Doğu 
Anadolu'da 200, Akdeniz Bölgesinde 57, Batı 
Anadolu'da 10 olmak üzere toplam (Bir rakama 
göre 743, bir rakama göre de 740, ben 740'ı kul
lanıyorum.) 740 köy tamamen veya kısmen şahıs
lara, ailelere veya sülâlelere aittir. Şimdi soru
yorum değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, dün Sa
yın Bakanın bu kürsüden ifade ettiği üzere bu, 
köylerin % 2'sini tutmaktadır. Türkiye'de 740 
köy, köyün mezarlığı ile, köy odası ile, köyün her 
şeyi ile şahıslara, sülâlelere, ailelere aitken şimdi 
soruyorum; dünyanın neresinde böylesine bir 
gerçek demokrasi, bir Batı demokrasisi vardır? 
Onun için gelin bu konuda yapılan spekülâsyon
ları hep beraber önleyelim. Sizin de kabul ettiği
niz, eğer kabul etmemiş olsa idiniz münakaşayı 
başka zeminde yürütmek gerekecekti, ama mem
nuniyetle tespit ediyorum ki kabul edilmektedir. 
Sizin de kabul ettiğiniz bu siyasal amacı, lüzumu
nu kabul ettiğiniz bu siyasal amacı, mademki ka
nunun amaçlarını gösteren bir maddesi de vardır, 
oraya lütfen bunu koyalım ve vazifemizi tam ola
rak yapalım. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak reformunun 
sosyal amacına gelince; toprak reformunun sosyal 
amacı ile şunlar kasdedilir : 

1) Toprak ve gelir dağılımındaki dengesizliği 
gidermek, 

2) İstihdam olanağı yaratmak, 
3) Mülk güvenliğini sağlamak. 
Bu sadece araziyi parçalamak demek değildir. 

Önemli olan, rezervi doğru ve gerçekçi olarak tes
pittir. Bu rezervden lüzumsuz ve haksız fireleri 
önlemektir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında 
temas ettiğim bir önemli konuya ilişmek istiyo
rum. Burada rezervin isabetle tespit edilmesinde 
önemli olan hususlardan birisi de; Türkiye için 
neresi orman arazisidir, neresi tarım arazisidir? 
Bunun mutlaka doğru olarak, sıhhatli olarak tes
pit edilmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, kültür arazisi ile or
man arazisi ilmen, fennen, fiilen birbirinden ay
rılabilir. Hatırlayacaksınız bu konuda yüce Meclis 
Anayasamızın 131 nci maddesinin 5 nci bendinde 
gerekli tadilâtı da yapmış bulunmaktadır ve 6831 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair, yani orman olan yerle tarım arazisinin 
birbirinden doğru olarak ayrılmasına imkân ve-
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reeek olan kanun tasarısı Millet Meclisinden geç
miştir, yüce Senatonun gündeminde bulunmakta
dır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada biraz du
rup bir, iki önemli noktaya işaret etmek istiyo
rum. Türkiye'de 13 270 orman köyü vardır. Bu, 
toplam köylerin % 37 sini tutmaktadır. Bunun 
5 020 si, tahminen 2,5 milyon kişi orman içi köy
de yaşaam'ktadır, 8 250 sindeki 4,5 milyon nüfus 
orman kenarında yaşamaktadır. Bu köyler Türk 
toplumunun geliri en düşük seviyede bulunan 
köylerini teşkil etmektedir. Son 5 yıl ortalaması
na göre yılda 600 orman yangını olmaktadır Tür
kiye'de, yılda ortalama olarak 10 bin hektar or
man yanmaktadır ve yine yılda 10 bin orman aç
ma vakası olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi toprak reformu
nun yapılması için mutlaka orman arazisi ile ta
rım arazisinin birbirinden doğru, gerçekçi ve sıh
hatli olarak ayrılması lâzımdır. Bu, toprak refor
mu uygulamasının önemli şartlarından birisidir. 

Peki değerli arkadaşlarım, toprak reformunu 
samimî olarak yapmak istiyorsunuz-. Toprak re
formunu, bugün iş başında bulunan Sayın Hükü
meti kurmuş olan sayın iki parti yaptıkları pro
tokolün içine almışlardır. Bu protokolün içinde 
orman kanunu tadilâtının bulunmadığını burada 
ıstırapla işaret etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, eğer 6831 sayılı Orman 
Kanununun 1 nci maddesini tâdil eden ve yüce 
Meclisten geçmiş bulunan, Senatoda bulunan ka
nun çıkmayacak olursa, toprak reformunu çıkar
sanız bile uygulamanız mümkün olmayacaktır. 
Bu itibarla eğer sayım Hükümet samioniyetlie 
jtloprak reifonmunu bu devre çılkarimak ve çıfoar-
dılktam sonra uygulamak işitiyorsa, bunun uıy-
.gulamıaısmm önşartlaramdan birilsini teşkil .ede
cek olan Orman Kamummmdaki tadüâtıın da aynı 
önieımdi3 olduğunu feaibull ederek, bunum da mut
laka bu devre çılkacak kanunlar arasımda zfik-
neclllmıesini tespit etmesi gerekir idi. Ümid'edi-
yorom ki, Yüce Senatoda bulunan bu kamun 
dınşallaıh Meclis taltifle girmeden evvel, toprak ne-
florm/undan evvel çıkmış bulunur. 

Muhteremi arkadaşlarımı, simidi Türkiye'de 
toprak mıülkliyelti düzenJindeki dengesizliği Dıev-
leltim arşivinde bulunan vesikalara dayanarak 
taikdilm eıtmıelk işitiyorum. Aınıcalk söz mülkiyet 
isıorumuma gelmiişlkem Türkiye'de mülkiyetim nta-

îaıl oluştuğumu. çıok kısa da oka, amaJhatları ile 
de oka mutlaka hatırlamak geındkir; ama söz-
lerimıi kısa kesımelk istiyorum. Faikat o kadar 
önemli bir konu ki, izin verirseniz bir, iki cüm
le içinde bunu özetlemeğe çalışayım. 

Muhterem arkadaşlarımı, 600 yı l ık Osmanlı 
İmparatorluğunda topraik rejimi dirlik demüem 
bir örgüte dayanıyordu. Bir dirilik de fetbheıdiilem 
'topraklarım nüfusoına göre, gelirine göre ve ha
ne sayıısına göne tımarlara bölünımelk suretiyle 
•aısikerî kumandanlara verfflknesindem meydana 
geliyordu. Yıanli fethedilen topra(klar,o gün ya
rarlık gö'steren kuımamdamlara geıl'imme göre, ku
mandamın rütbesinle göre birtakım tımarlara 
ayrılarak talksdım ediliyor ve bunlar tıımıar sahi-
bi oluyordu. Daha büyükleri zeıamuelt ve has olu
yordu, daha çok gelir getirenler. 

Deiğerli arlkadaşlanim, bu dirlik sahipleri bu 
toprakların gelirlerimi topluyorlar ve Deıvlete 
de, «cıebeli» demen, savaşta silâhı ile, altı ille gei-
len aislkerlerd haızırlııyorlardı. Bu topraklan* bildi
ğiniz gibli mirî topraklandı ve bunlarım rekab©-
sii B!eyt - ül mal'e aititi, yani Devlete aitti. Ti-
mrar sıalhipl/eri hiç bir zamıamı bu topraklanın 
(mülikiyetltine sahip değilleıredi. Bu timrar ve z>e-
amıet sistemi Türkiye 1de uzun yıllar, 155 nci as
rın somlarıma kaldar isaJbetlle kullanılmıştır, söz
lerimi kısa kesiyorum. 200 bin kadar ©ebeli 
'bu tımarlardan çakabiliyordu. Bu tımarlarda 
çalışan köylülere de reaya demiyor ve banlarım 
da toprak üzerinde halkları bulunuyordu. 10 
midi alsından sonra Devlete yeni gelir kaynakları 
ihtiyacı belirdi, yemi topraklar fdthedileimi)yor-
du esıkisiî Ikadar. Bu topnalkilardam daha fazla 
gelir alafbilımıelk için zamamlıa bu ti'maır vie zıea-
ımjeitler üzıerimde suiistimaller başladı, reaya 
toprakları terk dtti, zorla geltrildi, Tımıar sahip
leri İstanbul'dan topraklarımı idare etımıeğıe baş
ladılar, spekülâsyonlar oıldu. Bu timarlar para 
ile satıldı, rüşıvdtle. verildi, yarana verildi ve 
nihayet mültezim uısıuiü demlilen, bu toprakların! 
satılarak bunlarım gelirlerimden istifade eftme 
yoluma gidildi, iılltizatmlar doğdu. 

Değerli arkad aşılarım, bu mültezimJler sade
ce gelir almayı düşünüyorlar, köylüleri eıziyor-
lardı ve o zaman hemlüz para ekonomisi köylere 
girimıelm'işıti, İmparatorluk ağır şaırtlar içime 
düşjmlüıştü. Haltırlayaealksımız, 183(9 GKiliha.me Halt
tı Hümayununda bu iltizam usulüne hücum 
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'öden çok açık, çıdk kelsin, çok acı iddialar var
ıdır. Bu timar toprakları, mirî topraklar zaman
la ö'zıel şahısların, eline geçti. Bıı özel şahısların 
telime geçen topraklarda önce mülkiyet hakkı 
yoktu ama, sonradan -kısimıem mülkiyete benızer 
halklar doğmaya başladı; nihayet 1829 senesinde 
Arazi Kanunmıaım'eisii çıkarılarak Türkiye'deki 
It/opraklar beşe takisiim edildi. (zamanınızı al/ma-
ınıalk içini isimlerini slöylömek işitemiyorum) ve 
!bu topraklardan Arazi-î Emliıriıye denilen mirî 
(topraklar, ralkaıbesi Devlete aidolan topraklar
dı yinıe; f akait bunlar tefviz yolnıyle tefviz yolu 
demlen bir iltimas ile özel şahıslara devredilip,, 
özel mülke konu olmaya başladı. 1867'de çıka
rılan Kamun bunu geliştirdi Nihayöt 1926 Me
denî Kanunu ile mirî topraklar sistemi kaldırıl
dı. Teoride bâzı tartışmalar olmasına raıgmıen, 
Türkiye^de. Medenî Kanunla, gemıellifc'lıe özel 
mülkiyet sistemine gidildiği kabul edilımetkte-
dir. 

Muhterem arkadaışlamm, Cumhurîyertjte, 1927 
yılımda Türkiye topraklarının ancak % 5 - 6,5'u 
frşleıntaektıe, köylülerin pazarla bağı sigara, kah
ve, çay gaibi muayyen maddelere inhisar eitmelk-
/teydü; fakaıt Marmara, Ege ve Çukurova gibi 
gelişmiş bölgelerde pazar ekonomisi 1927 yılla-' 
rınıda da Türkiye'de yürütülmekte îdi. 

Mıılhterieım arkadaşliarılm, Türkiye'de tlopraJk 
id ağılımı denıgeisizlliği/nıi ortaya koyan ralkaımları 
iarz eltlmiek işitiyorum : 

1963 yılı toprak sayımına öre, 1 - 30 dönüim 
İşletime sahibi 1 6T7 914, 500 dönümün üstünde 
iş^eftme sahöbi 16 372 'dir ve saıdeöe bu ilşlletme 
iSialĥ p'Tıê nin rakajmüıarnı verirseniz meselenin 
'gerçeğini noksan göstermiş olursunuz. 

Şimdi bir de bu 1-30 dönüm işletmeler tüm 
işletmelerin % 52'si olduğu halde, 1-30 dönüm 
toprağı olanların elindeki tüm toprak miktarı 
Türkiye'de işlenen arazinin % 12'sidir. Yani % 
52 işletme yüzde 12 toprağı kullanmaktadır; 
500 dönümün üstündeki işletmelerin sahipleri
nin elindeki toprak miktarı, toplam işlenen ta
rım arazisinin % İ l id i r . Yani değerli arkadaş
larım, % 0,48 işletme sahibi olan 500 dönümün 
üzerindeki toprak sahibinin elinde bulunan top
rak alanı ile 1 617 914 işletme sahibinin (% 52 
işletme sahibinin) elinde bulunan toprak alanı 
aynıdır. 

Toprak mülkiyetindeki dengesizlik 1938, 
1952, 1963 ve 1970 yılları tarım sayımı sonuçla
rına göre çok açık olarak görülmektedir. Nite
kim, 1938 yılında yapılan anket sonuçlarından 
elde edilen rakamlar 4750 sayılı Kanunun çı
karılmasını âmil olmuş idi değerli arkadaşlarım. 
Bu tesbiti yaptıktan sonra, Türkiye'de Devleti 
idare edenler, Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunu çıkarmak ihtiyacını duymuşlardır. 

İşletmelerin % 99,75'inin, ki bunlar orta ve 
küçük işletmelerdir,,işlenen toprağın yüzde 86ı» 
smda; işletmelerin % 0,25'inin ise, bunlar bü
yük işletmelerdir, toprakların % 14'ünde tarım 
yaptığı görülmüştür. İşletmelerin % 99,75'inin, 
vani tamamına yakınının orlama işletme geniş
liği 5,51 hektardır. Tüm işletmelerin sadece % 
0,25'ini oluşturan 6 182 işletmenin her birinin 
ortalama işletme genişliği 402,5 hektardır. Yani 
birinci grupun elinde 50 dönüm, ikinci grupun 
elinde 4200 dönüm vardır. 

1952 yılındaki rakamlara göre, 1-100 dö
nüm toprağı olan işletmelerin toplam işletme 
sayısına oranı % 33,9. Bu işletmeler toplam işle
nen alanın ancak % 39,27'sini kullanmaktadır. 
Dengesizlik 1938 yılma göre daha da artmıştır. 

1952 yılında elde edilen sonuçlara göre kira
cı aile sayısı 14 815 olup bu, çiftçi ailelerinin % 
0,64'ünü meydana getirmektedir. Yarıcıların 
çiftçi ailelerine oranı % 2,56; marabacılarm % 
0,42; ortakçıların % 3,8'dir. 

1963 yılı tarım sayımına göre; (bu sayımla
rın çok önemli detayları var, ama geçiyorum de
ğerli arkadaşlarım) 1963 yılı tarım sayımına 
göre kiracılık % 0,64'den % 7,34'e çıkmıştır. 
Ortakçılık ve yarıcılık % 2,88'den % 13,09'a 
yükselmiştir. Toprağını bizzat işleyenlerde de 
küçük de olsa bir artış olmuştur. Kiracı aile sa
yısı 1952 yılında 14 815 iken, 1963 yılında 293 
518 olmuştur. Ortakçıların oranı ise % 3,8'den 
% 13,3'e çıkmış; ortakçı, yarıcı aile sayısı 521 
176 olmuştur. 

Ortakçılık, topraklarını kentlerde oturan 
veya modern tarıma geçemediği için teknik ta
rım yapamayanların topraklarını küçük parça
lar halinde ortakçılara vermesi ve toplam ürün
den belli bir pay alması şeklinde uygulanmak
tadır Tarımın modernleşmesiyle gerilemekte
dir. Kiracılık ise aksine makinalaşma ile geniş
lemektedir. Kiracılığa yalnız topraksız veya ye-
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teri kadar toprağı olmayan çiftçiler değil, da
ha büyük topraklarda tarım yapmak isteyen 
orta ve büyük çiftçiler de hevesenmektedir. Bu 
işletmeler, çok küçük toprakları da kiralamak
tadırlar. 

Türk köyünde modernleşme eğilimleri araş
tırması, toprak sahibi olup da ortakçılık veya 
kiracılık yapanların çiftçi ailesine oranı % 11,4 
olarak tespit etmiştir. Ortakçılık ve kiracılıkla 
işletilen toprakların bakım ve korunması yapıl-
lamamakta, hattâ üretimi artırıcı tedbirler alı
namamaktadır. Ortakçılık ve yarıcılıkta genel
likle en ilkel üretim araç ve yöntemleri uygu
lanmaktadır. Arazinin ıslah ve onarımı yapıla
mamaktadır. Bu koşullar verimi aşırı derecede 
düşürmektedir. İşleyenin toprağına sahip ol
maması ve aynı topraklarda uzun süre tarım 
yapabilme olanağının yokluğu işletmeleri dü
zensiz yapıya kavuşturmakta ve teknik tarım 
uygulamalarını önlemektedir. Mesele toprağı 
işleyenin toprağının sahibi olmasındadır. 

1963 tarım sayımı sonuçları: 
Değerli arkadaşlarım, 1963 tarım sayımı 

çok ilginçtir, önce 1963 tarım sayımı sonuçla
rı neşredilmiştir, sonradan toplanmıştır, düzen
lenerek tekrar neşredilmiştir ve 1963 tarım sa
yımı sonuçlarına göre Türkiye'de tarım yapı
lan alan 17 milyon hektar gösterilmiştir. Hal
buki bir iddiaya göre 23 milyon, bir diğer id
diaya göre de 27 milyon hektarda Türkiye'de 
tarım yapılmaktadır. Bu itibarla aşağı yukarş 
7-8 milyon hektar civarında, yani 80 milyon 
dönüm toprağın bu sayım sonuçlarında nereye 
gittiği belli değildir; ama buna mukabil... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Nadasa, na
dasa.... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Nadasa giden topraklar ayrıca yazılı sayın 
Dağdaş. 

Ama buna mukabil, bu 1963 rakamları da 
enteresan gerçekleri ortaya koymaktadır. 

1963 tarım sayımının bu nâkisesine rağmen 
dengesizlik açıkça görülmektedir. 100 dönüm
den büyük ve toplam işletmelere oranı % 13,1 
olan işletmeler, işlenen alanın yarısından çoğu
nu, yani % 52,9'unu ellerinde bulundururken, 
1-100 dönüm arasında toprağa sahip % 86,9 
oranındaki işletmeler, işlenen alanların ancak 
% 47,1'ini işlemektedir. 200 dönüme göre kı-
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yaslama yapılacak olursa, 200 dönümden bü
yük % 3,8 oranındaki işletmeler, işlenen topra
ğın % 28'ine sahiptir. % 96,2 oranındaki diğer 
200 dönümden, az işletmeler ise, % 72 oranında
ki alanda tarım yapabilmektedir. 

Aynı yılda işletmelere oranı % 0,50 (1 bile 
değil) olan 500 dönümden büyük işletmeler, 
toprağın % 10,76'sini işlemektedir. Bu rakama 
Devlet çiftlikleri dahil değildir arkadaşlarım. 

Tüm işletmelerin % 40,9'unu meydana geti
ren 1 ilâ 20 dönüm işletmeler işlenen alanın sa
dece; % 6,9'una sahiptir. Tarımda işlenen ara
zinin aile beştebir dilimlerine göre dağılımı da 
çok ilginçtir. 

Çiftçi ailelerinin en üst dilimde yer alan % 
20'si, işletilen arazinin 1952 yılında % 63'ünü, 
1963 yılında % 61,5'unu ellerinde tutmaktadır. 
En alttaki % 20 lik yoksul çiftçi ailesi ile işle
nen arazinin 1963 de % 1,5'unu elinde tutmak
tadır. Burada ilginç olan husus şudur değerli 
arkadaşlarım. 

1952 yılında en alttaki beştebir dilimi teşkil 
eden % 20'lik fakir işçi kitlesi hissesinin 1963 
yılında düşmüş olması, Türkiye'de adaletsizli
ğin derinleşmesi ve çoğalmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; verimli topraklar 
üzerinde yapılan ilginç etüdler vardır Türkiye' 
de. Bunları da, zabıtlara geçmesi için okumak 
istiyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün Çukurova'nın 
bölge plânlama grupu ile birlikte, Çukurva'da 
156 000 işletme arasında yaptığı anketler daha 
sıhhatli ve gerçekçi sonuçlar ortaya koymuş
tur... 

CAVİT ORAL (Adana) — Ege'den de bah
set. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Geliyorum, merak etmeyin; ama Ege'si, Adana' 
sı, bunların hepsi memleketimizin gerçekleri
dir. 

156 0O0 işletmenin toplam 10 milyon 370 
bin dönümlük arazisi vardır. Bunun yarısını, 
yani 10 milyon 370 bin dönümlük arazinin yarı
sını, işletmelere oranı % 1,8 olan 800 aile işlet
mekte ve her birine 1852 dönüm toprak düş
mektedir. Buna mukabil, ailelerin % 98,2'si, iş
lenen alanın diğer yarısında tarım yapmakta 
dır. Ve her birinin işletme genişliği; ancak, or-

I talama 34 dönümdür. 
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Devlet Su İşlerinin, Hatay'ın Amik Ovasın
da yaptığı bir ankete göre, 500 dönüniden bü
yük toprağa sahip 243 aile toplam aile sayısı
nın % 5,5'i olduğu halde toprakların % G2'sini 
elinde bulundurmaktadır. Ailelerin % 2'si işle
nen toprakların % 59'una sahiptir. Buna muka
bil çiftçi ailelerin % 94,5'u ise toprakların % 48 
ini işleyebil-mektedir. 200 dönümden büyük is
letmelerin tüm işletmelere oranı % 6 dır. Azın
lık, ekili arazinin % 69'nun üzerinde tarım ya
parken, % 94 çoğunluk % 31 oranındaki arazi
de tarım yapabilmektedir... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Yalnız bir 
tek Amik Ovası vardır, bir tek kaza,. Tüm Ha
tay'a oranla bir tek kaza, çok mühim.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Dinleyin.. 

Değerli arkadaşlarım; Hatay'ın Amik Ova
sı, Türkiye'nin.verim bakımından en önemli böl
gelerinden birisini teşkil eder. Burada Devletin 
resmî görevlilerinin yapmış bulunduğu resmî 
'bir araştırma var. Bu araştırma Amik Ovası gi
bi çok verimli toprakların ne ölçüde dengesiz 
ve adaletsiz bir toprak tağılımı içinde bulundu
ğunu sarahatla ortaya sermektedir. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Tüm çift
çiler borçlu.. Nedir en büyük çiftçi?.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Bunun dışındaki... 

BAŞKAN —: Sayın Köseoğlu, sayın Köseoğ-
lu, kesin, kâfi.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, yalnız en büyük çiftçi de
ğil, izin verirseniz rakamlara tekrar ediyorum. 
500 dönümden büyük toprağa sahip 243 aile.. 
Yani bir tanesi, iki veya üç. tanesi değil. Toplam 
aile sayısının % 5,5'u olduğu halde, toprakların 
% 62'sini elinde bulundurmaktadır. Buna mu
kabil; % 94,5 aile, toprakların % 48'ini işlemek
tedir. Oldukça geniş ve önemli bir araştırma.. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Yüzde yüz 
yanlış bir rakam. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Şimdi efendim, bizim çok sevdiğiniz bir tâbir 
vardır; Devlet arşivinde bulunan rakamları za
bıtlara geçiriyoruz. Bunlar Devlet arşivleri için
de bulunan rakamlardır, zannediyorum ki bu 
bu rakamlar Amik Ovasmdaki acı gerçeği dile 
getirmektedir. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Urfa Ti 
toprak ağaları sizin Söke'd e pamuk tarlasında 
çalışıyor. 

BAŞKAN — Yani bir tasarının sonucu, ko
nuşan hatiple, müdahale ve itiraz eden sayın 
milletvekillerinin beyanı sonunda mı halledile
cektir?.. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Bir gerçe
ği söylüyorum. Nelere geçiyor.. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, geçsin efen
dim, geçer. Komisyon var.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Ege Bölgesinden bahsediyorum.. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Ben ger
çeği söylüyorum.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, lâyık olduğu cevabı vereceğim 
ama. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Efendim, 
cevap veriyorum.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, yok böyle 
bir hakkınız efendim. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Biz de 
cevabımızı söylüyoruz.. 

BAŞKAN — Ama müdahale etmeye hakkı
nız yok sayın Karakeçili. Tahammül edemiyor
sanız arka sıralara gidiniz efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Biz bu gerçekleri söylemek, bu gerçekleri dile 
getirmek için buraya geldik, Bu vazifemizi.. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Gerçekle
ri biz söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili, çok rica ede
rim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Bu vazifemizi yapmaya devam edeceğiz. Ege 
bölgesindeki dengesizlik de çok barizdir. Top
rak - Su Teşkilâtının (yine- Devletin yapmış bu
lunduğu resmî araştırmadır.) envanter ve ön 
plânlama etütlerine gere, İzmir'in Torbalı ilçesi
ne bağlı Gözlüce köyünün mevcut 6 60Ö dönüm, 
Tire'nin Alaca Köyünde 8 SCO dönüm toprak 
varlığı sadece bir işletmenin elindedir.. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Yanlış bir 
başlangıç. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Torbalı'da Atalan ve Burgaz Köylerinin köylü-
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ye ait 3-4 adet cüce işletmesi dışında tümü ile 
500 ilâ 35010 dönümlük topraklar halinde 800 
işletmenin elinde olduğu bilinmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu rakamları uzat
mak istemiyorum. Aydm'da, Şöke'de 70 000 dö
nümü aşan toprakların bir tek işletmenin elin
de bulunduğu, sanıyorum ki artık herkesin ma
lûmu olmuştur. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Yok, yok. 
Malûm değil. Tapuda yok böyle.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Sayın Ertem, ismen de söyleyebilirim. Bu be
nim bahsettiğim bir gerçek, tapu kaydmdaki 
değil.. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Söke kayma
kamının ifadesine göre Tanınanların arazisi bu 
değil, 37 000. Yanlış ifade etmişler. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Şimdi değerli arkadaşlarım, meseleler çok 
önemli olduğu için bâzı arkadaşlarımız hırçm-
laşıyorlar, halbuki biz.. (A. P. sıralarından 
«anlaşılmayan müdahaleler») Haübuki biz sa
dece gerçekleri ortaya koymak istiyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Komisyonun 
değerli Başkanı, bizim hiç bir şahsın ne top
rağı ile, ne malı ile ve hiçbir şahısla uzaktan 
yakından ilişkimiz yok. Biz bir sistemi, Tür
kiye'nin bir gerçeğini ortaya koyup, bunu doğ
ru tespit edip, sıhhatiL ve doğru çözüm yolla-
Tina gitmek istiyoruz.. 

Şimdi, biliyorsunuz.. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, biliyorsu
nuz arşivde isimler yazmıyor, onun için burada 
ıbulunmayan kişilerin isimlerini söylemeye lü
zum yok. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Zaten söylemiyorum sayın Başkan, hiç kimse 
ile de bir ilişiğimiz yok, genel prensiplerden 
Ibaihs ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız gerçek şudur; 
Türkiye'de tapuların doğu sınırı, batı sınırı.. 
İşte «Menderes nehri» der, bilmem, «Topağaeı» 
der, Menderes nehri bir kavis yapar; 10 000 
dönüm, 5 000 dönüm, 2 CO0 dönüm o kavisin 
içinde veya dışında kalır ve bu •ihtilâflar de
vam eder. Bu, meselenin önemli tarafını teşkil 
etmez. Önemli tarafı şudur: Türkiye'de toprak 
dağılımı düzeninde adaletsizlik vardır. 

I Değerli arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığı
nın son rakamlarına göre Türkiye'de topraksız 
çiftçi aile sayısı 1 268 301, yeteri kadar topra
ğı olmayan çiftçi aile sayısı 2 221 356, tarım iş
çisi aile sayısı 1 182 645, ortakçı aile sayısı 72 
bin, kiracı aile sayısı 12 bindir. Topraksız köy
lüler marabacılık, yarıcılık, kiracılık yapar ve 
işçi olarak çalışırlar. Bir çiftçi ailesi ortalama 
5 kişi olduğuna göre, Türkiye de hiç topraksız 
6 milyon 346 bin kişi, yeteri kadar toprağı olma
yan 11 milyon 106 bin kişi bulunmaktadır. 

I Demek ki değerli arkadaşlarım, müzakere 
ettiğimiz kanun tasarısı; 17 milyon 400 bin top
raksız veya yeteri kadar toprağı olmayan köy
lünün doğrudan doğruya ilgilendiği, ama buna 
mukabil 35 - 40 milyon Türkün dolayısiyle çok 
yakından ilgilendiği, Türk tarımının bütününü 
ilgilendiren çok önemli ve hayatî bir konudur. 

Buradaki tarım işçilerinin Köy İşleri Bakan
lığı envanter çalışmalarına göre bunların ade
di 1 milyon 182 bin olarak tespit edilmiştir) du
rumu üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 
Bunlar Türk toplumunun her türlü sosyal ada
let ve her türlü sosyal güvenliğinden mahrum 
yaşayan kesimini teşkil etmektedir. Bunların 
bir bölümü daimi olarak çalışır, bir bölümü ge
çici olarak çalışır. Geçici olarak çalışanlar Çu-
kurovada «Elçi» denilen, Eğede «Dayıbaşı» de
nilen kimselerin sevk ve idaresinde emeklerini 
vermek suretiyle geçinmeye çalışırlar, sayıları 
bu rakama göre 5,5 milyonun üzerinde bulunan 
bu insanların artık 1973 yılında Türkiye de top
rak sahibi olmalarının zamanı, insanî hayat ko
şullarına kavuşmalarının zamanı gelmiştir ve 
bu insanların içinde bulundukları ıstıraplı du
ruma son vermek her mes'uliyet sahibinin ilk 
görevi olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir nokta 
üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bu rakamla
ra göre Türkiye'de 1 milyon 268 bin hiç topra
ğı olmayan, 2 anilyon 221 bin yeteri kadar topra
ğı olmayan; 3,5 milyon da toprağı olmayan in
san vardır. Türkiye'de dağıtılabilecek olan top
rak da (biraz sonra rakamlarını vereceğim) 32 
milyon dönüm civarındadır. O halde denmekte
dir ki; «Bu insanları nasıl toprak sahibi yapa
caksınız ?» 

Değerli arkadaşlarım, toprak reformunun 
Türkiye'de tarımda bulunan bütün topraksızla-

I rı toprak sahibi yapmak gibi bir iddiası yoktur. 
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Toprak Eefornıunu savunan insanlar hiçbir za
man böyle bir iddianın sahibi olmamışlardır. 
Türkiye'deki milyonlarca işsiz insanın istihdam 
edilmesi bir ayrı ekonomik sorundur, bu, Türki
ye'nin sanayileşmesi ile çözülecektir, ama Top
rak Reformunun fonksiyonu içinde bulunma
yan, iddiası içinde bulunmayan bir sonucu Top
rak Reformundan istemek suretiyle «Türkiye'de 
Toprak reformuna lüzum yoktur» demek öyle 
sanıyoruım ki, hakikatleri tersyüz etmekten baş
ka bir şey değildir. 

Türkiye'de çok kullanılmış bir argümandır 
şimdi söyleyeceklerim; «Türkiye'de dağıtılacak 
toprak yoktur, yeteri kadar toprağı olmayan, 
hiç toprağı olmayan çok aile vardır, bunları 
taksim ederseniz yetmez» bu çok kullanılmış, 
çok söylemiş bir iddiadır. Ne ölçüde haksız, ne 
ölçüde yersiz bulunduğunu belirtmek için bun
la n söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toprak dağılımındaki 
adaletsizlik bu kadar açık bir şekilde ortada bu
lunmaktadır. Bir de gelir dağılımında adaletsiz
lik vardır ve elbette ki bu da toprak dağılımın
daki adaletsizliğe dayanmaktadır. Türkiyede ça
lışan nüfusun % 74,5 i tarımda çalışmaktadır ve 
millî gelirden % 37 oranında pay almaktadır. 
Çalışan nüfusun % 10,2'si sanayide çalışmakta 
ve millî gelirden % 18 pay almaktadır. Yine 
çalışan nüfusun % 2,18'i inşaatta çalışmakta 
ve millî gelirden % 6 pay almaktadır, yine ça
lışan nüfusun % 12,5'u hizmetler sektöründe 
çalışmfakta ve % 39 pay almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, önce Türkiye'de 
genel olarak millî gelirin sektörler arasındaki 
dağılımında 'bir adaletsizlik vardır. Rakamlar 
ortadadır, hizmetler sektöründe çalışan nüfus, 
millî gelirden % 39 pay almakta, tarımda çalı
şan nüfus millî gelirden % 37 pay almakta
dır. 

Türkiye'de genel olarak millî gelir dağılı
mında bir adaletsizlik vardır ve üstelik bu ada
letsizlik zaman içinde daha da derinleşmekte
dir. 

1963 yılında Devlet Plânlama Teşkilâtının 
yaptığı bir araştırma ve 1968 yılında yapılan 
bir ilmî araştırmaya göre, az gelir sahibi % 60 
nüfusun payı 19-63 yılında % 24,5 iken 1968 yı
lında % 20'ye düşmüştür. % 40 üst gelir grup
larının aldığı pay ise; % 80'e çıkmıştır. En üst 

gelir dilimi olan 1/5'lik % 20' nüfus 1963'de % 
50 pay alırken, 1968'de bunların pıayı % 60'a 
çıkmıştır. 1968 yılında Türkiye millî gelir ada
letsizliği bakımmdan dünyada birinci sırayı iş
gal etmektedir. Nüfusun % 10'u Türkiye'de 
toplam gelirin % 45'ini 'alırken hu miktar, ge
lişmiş ve kapitalist Amerika'da % 30,3'tür. 

Bu genel gelir dağılımı adaletsizliği tarımda 
daha da bariz ve derindir. Tarımsal işletmelerin 
en altında bulunan % 20'si toplam tarımsal 
toprağın % 1,5'unu işler, toplam tarımsal ge
lirden % 7 oranında pay 'alırken, en üst ••% 20 
grup tarımsal toprağın % 61,5'unu işler, top
lam tarımsal gelirden % 46 pay alır. Tarımsal 
kesimde çalışanların % 90'ı tarımsal toplam 
gelirin '% 4'2'sini; •% 10'u ise, % 52'sini alır. Bu 
adaletsizlik artarak devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar açık, bu ka
dar kesin adaletsizlik, elbette sadece toprak 
mülkiyeti dağılımındaki adaletsizlikten ileri 
gelmemektedir; ama bunun baş sebebi, toprak 
mülkiyeti dağılımındaki adaletsizliktir. Bunu 
reddetmek de mümkün değildir. 

Yüksek huzurlarınıza sevk edilmiş bulunan 
tasarı, önce itiraf ve tespit etmek gerekir ki. 
Hükümet tarafından önemli hükümleri budana-
rak Yüce Meclise sevk edilmiştir. Bunu nere
den anlıyoruz değerli arkadaşlarım? Yani Hü
kümet neyi budayarak Yüce Meclise sevk et
miştir ? 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Marttan sonra, 
(jbu (gerçekleri, zabıtlarda bulunımıası lâzıivı gel
diği ve ileride kanun tatbikatçılarına uy im
lama bakımından yararlı olacağı için söylüyo
rum) ilk komisyon kurulmuş ve bir tasarı ha
zırlanmıştır ve ibu tasarının bir gerçekçosi ile 
bir de metin kısmı vardır. Ama Hükümet işi 
öylesine aceleye (getirmiştir ki, o hazırlanan ta
sarının Ibâzı 'hükümlerini değiştirmiş, bud.ımış, 
ama gerekçeyi değiştirmeye vakit bulamamış ve 
ilk gerekçeyi sevk etmiştir. Gerekçede, okudu
ğunuz zaman görüyoruz ki, metinde olmayan 
bâzı 'hükümlere ait gerekçeler var. Demekki, or
tada başka bir eser vardı ve bu eserin bâzı kı
sımları budanmıştır; o budanan kısımların ne
ler olduğu da gerekçedeki kayıtlarla sabit bu
lunmaktadır. 

Ondan sonra değerli arkadaşlarım, bu t.işa
rı komisyonda da değişikliğe uğramıştır ve ma-
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alesef komisyonda da budanmıştır. Komisyon
da yapılan, değişikliklere, hükümet. karşı çık
mıştır değerli arkadaşlarım; bu hususa biraz 
sonra temas edeceğim. 

Tasarı 17 bölüm ve 241 maddeden ibaretken 
yarıdan fazlası, 147'maddesi Komisyonda değiş
tirilmiş ve tasarı 237 madde olarak Yüce Mec
lise sevk edilmiş 'bulunmaktadır. 

Muhteremi arkadaşlarım, maddeler üzerinde 
elbette fikirlerimizi ifade etmeye çalışacağız; 
ama tasarının komisyonda mâruz kaldığı de
ğişikliklere, toprak reformu açısından ortaya 
çıkmış olan çok önemli noksanlıklara kısaca te
mas etmek ihtiyacını duyuyorum. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, tasarının Ana
yasanın emri gereği bulunması gerekli 3 ama
cından 'biri olan siyasal amaç, tasan metninden 
çıkarılmıştır. 

Muhteremi arkadaşlarım, Toprak Reformu 
çalışmalarına başlandığı zaman, 14 . 8 . lfî'71 
tarihli, 139:26 sayılı Resmî Gazetede, «Toprak 
Reformunun Temel İlkeleri ve .Stratejisi» diye 
bir karar neşredilmiştir. Dün burada Sayın Ba
kan; «Mevzuatta bir hiyerarşi vardır. Bu bir 
kararnamedir; bunun üzerinde tüzük vardır, 
yönetmelik vardır, kanun vardır, Anayasa var
dır; 'her zaman değiştirilebilir»1 diye ifade etti
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, burada önemli olan 
şudur; Toprak Reformunu yapmaya karar ve
ren hükümet, nasıl bir Toprak Reformu yapa
caktır? Toprak Reformunun stratejisi ne ola
caktır? Önce bunu tespit etmeye mıecburuz. Bu
nu tespit etmeden neye göre hüküm koyacak
tır; nasıl hüküm koyacaktır? Mümkündür, bu 
Resmî Gazetede' Hükümet kararı olarak neşre
dilmiş bulunan stratejiyi kabul etmeyebilirsi
niz; ama bunun yerine hangisini koyuyorsu
nuz? Bütün boşluk 'bugüne kadar buradan gel
miştir. Bu stratejiyi reddetmek, beğenmemek 
kolaydır; ama toprak reformu yapacağım di
yorsunuz,.. Bunun yerine koyduğunuz strateji
yi önce ilân edeceksiniz. Bunu tespit edeceksi
niz. Hatanızın başı burada olmuştur. Bu stra
tejiyi koymadan toprak reformu yapmaya gi
derseniz, işte kazuist metot dediğimiz mesele
lerle, tek tek uğraşa uğraşa, bugün içine düş
tüğümüz tablo ile karşı karşıya kalırsınız. 

Benim bilebildiğim kadarıyla, Resmî Gaze
tede' neşredilen bu temel ilkeler ve stratejiyi, 

yürürlükten usulen kaldırılmadığına göre, bu
gün mer'idir diye kabul buyuruyorsanız, o za
man, 'getirdiğiniz tasarıyı da bunun ışığında 
değerlendirdiğimiz zaman hiç kızmamanız, si
nirlenmemeniz gereklidir. Ya bunu usulen ımer' 
iyetten kaldırırsınız, bu hukuken yoktur der
siniz; bunun yerine de şunu şu sebeple koy
dum, şunun için yapıyorum diye kararınızı 
açık, kesin, net olarak ortaya koyarsınız veya
hut ta bu konudaki eleştirilere katılmak mecbu
riyetinde kalırsınız. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci önemli noksan
lık, tasarının 6 ncı maddesinde yapılmış ıbulun-

,maktadır. Dün hurada Sayın Bakan, toprak re
formunun, kendilerinin anladığı ilkeleri Hükü
met adına sıralarken, birinci ilke olarak, topra
ğın sahibi tarafından doğrudan doğruya işletil
medi ilkesinin, toprak reformunun vaz geçile
meyecek bir ilkesi olduğunu ifade etmişlerdir. 
Gerçekten toprak reformu yapılan bütün ül
kelerde bu ilke uygulanmıştır. Toprağın sahibi 
tarafından, doğrudan doğruya, ^bizzat işletilme
si ilkesi, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir il
kedir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, 'Sayın Bakan 
da bu ilkeyi kabul etmektedir, 'bu ilkeye karşı 
çıkmamaktadır. Bütün mesele, toprak ne za
man sahibi tarafından işlenmiş veya işletilmiş 
sayılacak?.. Bütün münakaşa burada toplan
maktadır. Dün Sayın Bakan burada dediler ki; 
«Eğer ortakçıya, kiracıya vermiyorsa, doğru
dan doğruya işletmiştir.» 

Benim hatırlayabildiğim kadar, İSayın Ba
kan komisyon müzakereleri sırasında, bunun 
başka istisnalarının olduğunu da ifa.de etmiş
lerdi. Yani, meselâ kendilerinin, - yanlış hatır
lamıyorsam - verdikleri bir örnek var; «Eğer 
adam İstanbul'da oturup Adana'daki toprağını 
işletiyorsa, bu bizzat işletme, doğrudan doğru
ya işletme sayılmaz» demişlerdi. Şimdi memnu
niyetle görüyorum ki, işaret buyuruyorlar, 
«Doğrudur» diyorlar. Demekki, dün ifade etti
ğiniz hususun bir noksan tarafı varmış. Yal
nız, ortakçılık veya kiracılık suretiyle işletme
ler dışında, doğrudan doğruya bizzat işletime 
hali olmuyorumş; bâzı ahvalde de hu doğrudan 
doğruya işletmeyi tâyin etmek gerekiyormuş. 
Onun için diyoruz ki, bu 6 ncı madde yeteri ka
dar sarih değildir, meseleye açıklık getirme-
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iniştir. Meselâ; biraz evvel verdiğini ve Sayın 
Bakanın lütfedip katıldığı misalde olduğu gi
bi; «İstanbul'da oturan bir adamın, Ankara' 
daki toprağını, Adana'daki toprağını işletmesi, 
acaba doğrudan doğruya işletme kabul edilecek 
midir?»1 meselesi açıldığa kavuşmuş değildir. 
Aynı şekilde bir başka .meslek erbabının, mese
lâ bir fabrikatörün, bir ithalâtçının, bir ihra
catçının yine toprağını bizzat işlemesi kabul 
edilecek midir? Bunlar açıklığa kavuşturulmuş 
değildir. 

Bu konuda, değerli arkadaşlarını, endişe et
meye, telâş etmeye lüzum yok. Siyasî tercihi
niz şu olur, bu olur; bunları çok daha geniş 
plâtformlarda elbette çok daha rahat tartışı
rız; ama meseleye açıklık getirmek lâzımdır. 
Bu halde ne yapmak istiyorsunuz bu tasarının 
sevk ediliş şeklinden belli değildir; bunlara 
açıklık getirmek ihtiyacı vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının 8 nci 
maddesi komisyonda bir ilâve almıştır; sahibi 
tarafından sulanan arazi, kuru arazi kabul edi
lecektir. Simidi meselenin önemi şuradan gel
mektedir. Türkiye'de kamulaştırmada sahibine 
bırakılacak arazi, suluda 300' dönüm ilâ 1 000 
dönüm arası; kuruda 475 dönüm ilâ 2 OCO dö
nüm arası. Bir defa 'buradan önemi vardır. Bir 
araziyi sulu arazi mi sayacaksınız, kuru arazi 
mi sayacaksınız? Eğer sulu arazi sayarsanız 
1 000 dönüme kadar bırakacaksınız, kuru arazi 
sayarsanız 2 OC-'O dönüme kadar bırakacaksınız; 
bu bir. 

İkincisi; dağıtılacak toprak bakımından 
önomi vardır. Sulu arazide 106 dönüme kadar 
dağıtacaksınız, kuru arazide 337 dönüme kadar 
dağıtacaksınız. O itibarla bir toprağa kuru ara-
Zj demenin, sulu arazi demenin hem toprak re
zervi bakımından, kamulaştırma bakımından 
önemi vardır, hem de topraklandırılacak çiftçi 
ailesinin miktarına tesiri bakımından büyük 
önemi vardır. 

Şimdi gelelim Türkiye'nin gerçeğine arka
daşlar. Türkiye'de 8,5 milyon hektar sulanabi
lir tarmı arazisi vardır. Bunun, - yapılan hesap
lara göre - 1 milyon hektarı, Devlet tarafından 
sulanmaktadır; 1 milyon hektarı da şahıslar ta
rafından sulanmaktadır. 

•Şimdi değerli arkadaşlarım, Devlet su şebe
kesi tamamlanmış olan arazi 1 milyon hektar 
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civarındadır. Demekki, Türkiye'de (asıl önem
li olarak) tarıma katkıda bulunacak 8,5 milyon 
hektar arazinin, sulanabilir arazinin, (1 milyon 
hektarının Devlet tarafından sulandığını kabul 
ettiğimize göre) 7,5 milyon hektarı ya sulanma -
maktadır, ya şahıslar tarafından sulanmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer derseniz ki, bir 
kiınve kendi imkânlarıyle toprağını sulamışsa 
bu toprak kuru toprak sayılır; yani, o adama 
bırakılacak toprak 1 CÛO dönümden 2 000 dö
nüme çıkar. O zaman elbette herkes kendi öl
çülerine göre toprağımda bunu yapmaya çalışır. 
Bu, bii-iha.soa - bâzı arkadaşlarım çok telâşlı -
Çukurova'da, Ege'ide, Antalya'nın bâzı yerle
rimde, Marmîara'nın bâzı yerlûrinde çek daha 
kolaydır. Bir iki boıu ile bu iş görülmektedir. 
Bör iki boru çatmak surciüyle toprağını sulu ha
lı?, g'G'Lİneecık; ama, micöele Devletim sulama şeihe-
Ikcisi içıine aklığı sahada bulunan vatandaşım 
toprağı sulu arazi sayılacak; bunuıııki kuru ara
zı! sayılacak. Bu adalet mi aılkaılaişlaTiüiı.?.. Yani 
bırakın toprak rezervlini azaltması, şu, bu bir 
tarafa, auidsitimaib kapı açmuaısı bir tarafa; ama1 

Devlerin sulaıma şeibekesi saüıaısı içinde bulunan 
ıkimöeniın toprağı 1000 dönülmıe kadar bırakılıa-
caik; arma toprağıma meselâ bin1 boru çakmış 
olan, bir kuyu açtaıış^ olan kimısienin toprağı 2 
ıbjıı derııalmıe kadar bıraikılacak. Toprak Refor
munun aımaçlarını bir tarafa bırakımız, toprak-
1 andırılaeaik köylüleü'i bir tarafa bırakınız, hak-
Ikanjytötl-e, adaletle teliif etmek ne -ölçüde müm-
küıııdür; takdirlerinize bıraikmaik isltOyorııım. 

Değerli arkadaşlarım, buımın bir mahzura 
daha var. Bağ Ve bahçe rJmfulnılıystle sulanabilir 
arazi tiplidedir. Şimdi bağ ve baihçieler de (bü
yük bir kısım itObarıyle) şahısların kemdi imkân
ları ile sulama'. Kemdi imkânları ile sulandığı 
için, bağ ve bahçelerde kamulaştırma limitleri 
otomatikim an 2 bin dönülmıe katlar yüfksıelıe'ce'k 
Ve Türkiye'de kaımulaşltırıma sakası içime gire-
'erlk bağ, bahçeyi fiilen bulmak çcik güç olacak
t ı i«. 

Bu itibarla, bu konunun üzeılinde yelleri ka
dar durmak lâzımdır. 

•Değerli aıikaidaşlarıım, tasarının em önemli 
hükümlerinden binisini teşkili edem kamnılaşltır-
ma mı add etline geliyoaıuim. Bu kamıulıaşltıınmıalda, 
- önce sistem yönümden - gıdtlr*iltomş bukunıam sfe-
tem çok karışıkftır, tatlbilki çelk güçtür, pratik 
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'değildir, adaletsizliklere sebebiyet verebilecek 
şeklidedir. Dunu 'kısaca arz edeceğim. 

TtürkSye, suluda 15, kuruda 16 bölgeye ay-
ırıimışltır. i ler bölgede toprak endekslerine gö
re bıralkılaeaik arazi 'tespit edilmiştir. Du bırakı
lacak araziler, sıulu topraklarda 300 ilâ 1 0001 

dönlüim ; kuru topraklarda 475 dömulm ilâ 2 000 
döniüms. Peki, bu topralk endeksi nedir? Ttopralk 
endekisi, yapılan bir tarife göre, ararziniiın; kiiim-
yalsal, fiziksel, topoğrafilk karakterlerine göre 
yapılan bir değerleınldirımâsidir. Duna bir de sa-
Ibit unsur olan iklim unsuru ilâve edilecektir; 
150 en'delksli orftalalma değerde bulunan toprak 
seviyesindedir. Du 50 endekslime göne listeler 
hazrlamim.işltıır. Elektronik beyin tarafından ha
zırlanan bu lâlelere göre, 15 - 16 bölglede, bıra
kılacak olan topraklar, yerilecek olan topraklar 
tespit edilmlşitiı\ 

Değerli .arkadaşlarım, bunların her birisi ilçe 
ısio-viy.oisiıı'cts yapılmıştır. İlçeden de her biir par
sele g'ldilmiştir. Yani, her toprak, İner parsel 
ayrı ayrı endekse tabi tutulacaktır ve bu endek
se göre işlem görecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun ne kadar 
Ibir sürede yapılacağı, bunum yapıf.maı:-:ı iiyûıı ge
rekli malztclmen/in henüz elde bulunup bulun
madığı, gerekli haritalarını taım yapılıp yapıl
madığı, hepsi bir yana; ama, bu sisitemdn uygu-
laimada büyük karışıklıklar, büyük zorluklar 
'çıkaracağı açıktır. 

Değerli arkadaşla mm, kaldı kli, şimdi (A) 
belgclslnde adama, (en baisit olduğu için Adama 
bölgcü'mde) sulu toprakta 300 döınüım bırıalkacak-
ısıınız; toprak endekslime göre bu 3310 dömürn ola-
cajk yakut 280 dönüm olacak. Şilmıdi vatandaş 
'diyecek ki ; «Dana 280 d önlüm bıraktım, amıa 
imasında baıma 300 - 350 - dönüm bırakman lâ
fzım» mahkemeyle müracaat edecek. Mahkeme, 
^Dunu ne öl'çıüıde kaımulaşıtırdm, meye öre k'a-
ımulaiştırdıın?» diyecek. «Efendim, bu toprağını 
endeksi bu» Pekıi bu endeksi kim telspiit eittti der? 
Ma!hik;ımenin o bölgede ehli vukuf buıimaisı müm
kün olacak mil? Ne kadar sürede, bu emdeksıiı tes
pit edecek o ehli vukuf ne verecek"? Dunun tes-
mu'çları ne olacak? Dunlar üzerimde durulması 
gieııelkli meseleler. 

Toprak Reformunu eğer samiml'yeitle uyigula-
ımak ve bir çıkmaza sokmak istemiyorsak, bu 
sistemin sakıncaları üzerinde durmamız gere-

| kir. Komisyonda, (yapltığımız ısrarlı talepler
le) hiç olmazsa bir endeks tarifini kanun metni
ne koyalım, dedik. «Du endeks nedir» diye-
yaptığılmız delvamlı ısrarlar soımncnnda, kanun 
'mcİJiıi'nc, har Ue kadar bu enjdeks tarifi girmiç&o 
ide, bunun yelterli olmadığı, maddemin miüzake-

I reisime sıra geldiği zaman, daha geriliş olarak or
taya konulmaya çalışılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada ömclmli olan 
diğer husus şudur; sual şu arkadaşlarıim i 

Niçin Adama'da 300 dönüm, Antalya^da 400 
düinlümı, Erzurum'da suluda 800 dönüm. bırakı
yorsun? ölçün ne, neye göre? «Toprak endek
si bu» Peki, toprak endeksinde 300 dönümüm 
karşılığı nedir? Dunun cevabı yok arkadaşla.-
rım. 

Nilhaiycıt uzun tarıtış'malardam sloııra bilgi ola-
ırak alaıliMiığimiz şu oldu : 

KJamusyon mıclbnimin 51 neti maddesinle göre 
yetorli toprak işleltımclcri var, yelterli aile işılcit-
mıeileri var. Du yelterli aile işletmeleri 15 bin li
ralık tanımsal gelir - «tarımlsal gelir1» bu ela ye
ni bir terim - elde edileni işletmeler. 15 bin lira
lık tarımsal gelirli elide edelbiien işletme olabile
cek şekilde, bölge özelliğinle göne topnakiar ve
rilecek. Dir başka mesele, ba$ka bir sıorun; ama 
buradan hareketle dilyorlar ki, «kuruda bu 13 
bin liramın 6 mislimi aldık, 90 biın lira eltlti» 90 
bilin lira harcanabilir gellir, tammisal gelir elde 
edelbillieın toprağı sahibine bırakacak. Suluda 
9,5 mislimi aldık; 142 500 liralık harcanabilir 
gelir elde edem toprağı bırakacaktıır; yarai bü
tün Türkiye/de bıralkılacak topraklar; kuruda, 
tabiri eaılzse, 90 bin liralık tanımsal veya haırca-
mabilör gelir; sulluda, 112 500 liralık taınmısal 
veya harcanabilir gellir getiren seviyede olacak. 

Şimdi sayın Büküımelle ve saıyın Koımiisiyom 
Başkanıma tekrar Yüce Meclisin huzurunda slo-
ruyiorum; tasarının nerıeıslimlde yazılı bu? Bumu 
tasarının içine, yazmaya melcbursunuz değerli 
aıkaldaşlarılm. 

(Siyasî tercilhinüız bir yana; bu kadar toprak 
bırakılmaz, çoktur, azdır, bunu tartışırız. Sahi
binle bırakılacak: toprağın bu kadar olımafması 
lâzılm; clfeındiml, suluda 142 bin liralık bırakı

yorsun da, kuruda nedera 90 bin liralık bırakıyor
dun demlelbillir. Azdır denebilir, çıokjtur deneMlir; 
diklkalfc buyurun bu tartışmaya girmiyorum; 
aıma bir ölçü koyuiyorsunuz, bu ölçüyü kanıma 
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niye yaamyomunuz t Bizim kamulaştırmada bı
raktığımız toprak tavan, dağıtılacak olan top
rağım kıuırııda 6 moisli, suluda 9,5 mıilslM&r diye 
Ikanunıuın ntereısinide yazıyor? Kanunun hiçbir 
yerine yazmıaidan 'adamın toprağını nasıl kanıu-
'laşıtırırlsınız ? Yarın bu Anayasa Mahkemesinle 
'giderce ne olur? 

, Dieğerlj arikadaşlarıım, siiyasî tercihi emimizi 
Iburalkalım. Saınıyorulm ki, meselenin en önemli 
(tarafları... 

HASAN TÜRKAY (İsltanıbul) — Sayın Baş
kan, sayın -hatip dana ne kadar konuşacak? 

•COŞKUN KARAÖÖZOĞLU (Devaımlıa) -^ 
Bunlar sliızli iIlgi'Lcnd'irmıiyorsa ki, ben de üzülü
yorum, kusa feesm.dk işitiyorum; ama tasavvur 
(buyurun, bu Meclisin bir üyesi olarak, kanıu-
laşltırılacalk toprağın kıistalsıını, kriitleirinii getir-
mieyen bir kanun tasarısın:!!!1 boşluğuna işaret 
«time ihtiyacım lütfen çok göıimeyin. Bunu söy-
Jıemleye mecurum. Bön de bu kadar uzun ko
nuşmaktan zıevlk almıyorum, ama inanıyorum; 
isiz inanmıalyalbillirlsiiDİz, anna bir görev yaptığı
nı] sanıyorum. 

'Değerli arkadaşlarımı, nasıl uygulanacak?.. 
Yok.. Kanunun bir yerinde ya zilli isle liütfeltisiiıı-
ler, işarelt buyursunlar meınununiyetle teispit ede
lim. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Konuşma
nız bir saatten fazla sürceokse dışarıdaki işleri
mizi yapalım. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bir yerde arkadaşları
mızın ikâzını hüsnüniyetle ve samimiyetle kabul 
ederim; ama bunun üstünde burada bir görev 
yapmak için çırpmırken, konuşma süremi, izin 
verirseniz kendim takdir ederim, kendim tâyin 
ederim. Lütfen, sizi kırmak ve incitmek iste
mem. Bu itibarla, biraz anlayış noktasında olun. 

Değerli arkadaşlarım, kamulaştırmanın bü
yüklüğü bakımından, biraz evvel söylediğim gi
bi, gerçekten getirilen bu tavanların çok büyük 
olduğu söylenebilir; ama buradaki önemli nok
ta, biraz evvel işaret ettiğim hususustur. 

Bir de, kamulaştırma bedeli bakımından, ko
misyonda peşin ödeme ve ilk taksitlerde yapı
lan artırmalar, gerçekten Devletin malî gücünü 
aşar seviyeye getirilmiştir;,ama asd önemli ola
nı, maddede, «Taksidin ödenmesinde, kamulaş
tırma yılı toptan eşya fiyatları endeksi esas alı

nır.» denmiştir. Yani, kamulaştırma yılının top
tan eşya fiyatlarına göre, kamulaştırma taksit
leri ödenecektir. Dün burada sayın Bakanın da 
ifade ettiği gibi, bu, Devletin malî gücünü aşan, 
Toprak Reformunun gerçekleştirilmesini engel
leyen bir seviyeye, bir noktaya gidebilir. 

Nitekim, istimlâk bedeli olarak 15 milyar li
ra ödenecektir. Bunun 4,5 milyar lirası faizdir. 
E., yapılan tadilâtla bunun üç. misline çıkacağı 
iddia edilmektedir. Yalnız 45 milyar lira istim
lâke ödenecek olursa, Türk Devletinin malî gü
cünün, Toprak Reformunu gerçekleştirmeye 
yetip yetmeyeceğinin takdirini, elbette yapmak 
gerekir. 

Değerli arkadaşlarıım, tasarının bir önemli 
boşluğu da şudur : Toprak Reformu bölgeleri 
dışında, kamulaştırma tavanları dışında kalan 
topraklara ne muamele yapılacağı açıkta bıra
kılmıştır. Korkulur ki ; bir bölgeden çıkıp, başka 
bölgeye gidildiği zaman Toprak Reformu uygu
laması için, kamulaştırma tavanının üzerinde 
toprak görülemeyecektir ve orada Toprak Re
formu yapmak imkânı kalmayacaktır. 

'Muhterem arkadaşlarım, çok önemli bir mad
deye, bir hususa mutlaka temas etmek istiyo
rum. Bu, tasarının aklığı çok önemli bir yara
dır; tasarının 7 nci maddesine «modern işlet
meler» bölümünde tasarı çok ağır bir yara almış 
bulunmaktadır. 

Türkiye'de tasarıya göre 8 o 13 408 dönüm 
arazi kamulaştırılacaktır. Ama, tasarıya bir mo
dern işletme kavramı ilâve edilmiştir. Bu mo
dern işletme sahiplerine; suluda üç katı, kuru
da iki katı, suluda 1 200 dönümü geçmemek 
üzere, kuruda 2 500 dönümü geçmemek üzere 
toprak bırakılacaktır. 

Modern işletme nedir? Değerli arkadaşla
rım, önce modern işletme tarifini tam olarak 
yapmak lâzım. Modern işletme 'mefhumunun, 
Toprak Reformunun siyasal ve sosyal amacına 
aykırı olması bir yana, önce bunun tarifini. 
yapmak lâzım. Kanun metninde getirilen tarif, 
o kadar çok elâstiki ve çeşitli anlayışlara mü
saittir ki, hemen hemen her işletme, ben modern 
işletmeyim diyebilir ve bunun kapsamına girebi
lir. 

Bu takdirde, yapılan bir hesaba göre; bu 
8 000 000 dönümlük kamulaştırılaeak arazi 
miktarı, 5 200 000 dönüme düşmektedir. Ye bu 
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suretle, 51 000 aile topraklandırılma imkânın
dan mahrum kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sadece bunun rezervi 
azaltması önemli değildir. Bu modern işletme
ye başlangıçta düzenli işletme denmiştir, ama 
Toprak Reformu ile bütün işletmeler düzenli iş
letme olacağından, bundan vazgeçilmiş, sonra 
modern işletmede karar kılınmıştır. Unsurla
rı Toprak Reformu yapan ülkelerde bellidir. 
Hükümet, teknisyenlerine bunun unsurlarını tes
pit ettirmiştir. Bunun 8 tane unsuru vardır. 
Bunlar tek tek ortaya konulmuştur, bu unsurla
rı taşıyan tarım işletmesi modern işletme ola
caktır. Ama, bu unsurlar tarifin içine alınma
mıştır. 

1967 yılında - dün Sayın Bakan bu rakamla
rı vermeyi unuttu, ama Komisyonda lütfetmiş
lerdi - beyanname verme dururaunda bulunan 
27 570 mükelleften ancak 596 mükellef gerçek 
usulde, kazanç üzerinden beyanname vermiştir. 
1971 yılında 28 566 geür vergisi mükellefin
den ancak 814 tanesi gerçek usulle beyanname 
verebilmiştir. Türkiye'de modern işletme var 
mıdır? Modern işletme nerede yardır, konusu 
çok tartışılan konulardan birisidir. 

Bir (»nemli konu daha var arkadaşlarım, bu 
hususda tasanda açık bırakılmıştır. Modern iş
letme, ne zaman modern işletme olacaktır? Ta
sarı meriyete girecek, herkese ilân edilecek, her
kes işletmesini modern işletme iddiası kapsamı
na sokabilmek için yarışa girecek. Yani kamu
laştırmadan kaçırabilmek için, herkes yarışa 
girecek. Ne zaman olacak? Hani kanunda geti
rilen tarif noksan, elâstiki, sııistimâle müsait fa
lan, ama o dahi ne zaman uygulanacak? Toprak 
Reformu meriyete girecek, bütün herkes bunu 
öğrenecek (A) bölgesinde uygulanacak, diğer 
bölgelere gelmeden evvel herkes başının çare
sine baksın... Değerli arkadaşlarım buna hiç 
• olmazsa bir başlangıç tarihi, meselenin köküne, 
temeline muarız olmamakla beraber, getirmek 
ihtiyacı, zannediyorum ki reddedilemez. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yürür
lük tarihi. 

COŞKUN KARACIÖZOCILU (Devamla) — 
Yok linetinde değerli kardeşim, tasan metinde 
bu yok. 

Asıl büyük haksızlık şurada değerli arkadaş
larım : Anayasamızın 12 nci maddesi; «Hiçbir 
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I kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz ta
nınamaz.» diyor. Şimdi açalım arkadaşlar, bıra
kılacak olan topraklar, tasarının sonunda 419 
ucu sayfada, Tablo - 1 diye ilâve edilmiş. Sulu
da 1 250 dönümü geçemez. Şimdi dikkat edin 
arkadaşlarım, buradaki asıl büyük haksızlığa 
dikkatinizi çekmek isterim. 

Şimdi, Adana'da - tesadüfen okuyorum - Ba
lıkesir'de, Mlıraş'da İzmir'de üç misli, sulu top
rağın üç misli; 300 dönüm, 830 dönüm, 360 dö
nüm, 895 dönüm olduğuna göre, buralarda üç 
misline kadar bırakabileceksiniz. Yani mümbit 
topraklarda, asıl verimli topraklarda üç misline 
kadar bırakabileceksiniz. Ama buna mukabil, 
meselâ Ankara merkezinde, Burdur'da 410 ucu 
sayfanın - vaktinizi almak istemiyorum 430 dö
nüm dâhil altında devam eden yüzlerce il ve 
ilçede üç katını vermek mümkün olmayacak. 
Adana'da, İzmir'de suluda üç katını vermek 
mümkün. Mümbit toprakta, asıl verimli toprak
ta üc katını vermek mümkün. Ama buna muka
bil meselâ Burdur'da üç katını veremeyeceksi
niz. Neden? Çünkü Burdur'da bırakılacak olan 
arazi miktarı 475 dönüm suluda, 475 dönümü 8 
ile çarparsanız, 1 200 dönümü geçecek. Burdu r-
da oturan bir vatandaş, üç katı alamadığı hal
de Adana'da, İzmir'de oturan bir vatandaş, üç 
katını alabilecek. Kuruda da böyle arkadaşlarım. 
İzin. verin de, lütfedin de değerli arkadaşlarım, 
bu kadar büyült bir haksızlığın, Anayasa'nın 12 
nci maddesi muvacehesinde, Anayasaya aykırı 
olduğunu kabul etmemek mümkün değildir. 

Niçin İzmir'de, Adana'da bulunan tarım sa
hibine üç katma kadar bırakıyorsunuz da, mese
lâ Burdur'da bulunana üç katına kadar bırak
mıyorsunuz; bunun cevabı var mıdır sayın Ko
misyon Başkanı, değerli arkadaşlarım?... 

Bu itibarla, bunun Anayasa'nın 12 nci mad
desine aykırı olduğu pek açık bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer konulardaki 
düşüncelerimizi elbette maddeler görüşülürken 
sırası geldiği zaman ifade etmeye çalışacağız. 
Kooperatiflerde de, bilhassa kooperatif müdü
rünün tayininde, demokratik esasa ve espriye 
mutlaka yer verilımelidir. Eğer, Devletin tayin 

I ettiği, memur sistemi ile idare edilen kooperatif 
I modelleri uygulanacak olursa, tahmin ediyorum 

ki Türkiye'de Toprak Reformundan beklenen 
i neticeleri clCıe etmek kolay olmayacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, kanun müzakerele
rinin başında her nasılsa bir önerge verildi ve 
önergede dendi ki; «Tümünün müzakereleri bi
tinceye kadar, ancak maddelerle ilgili değiştir-
ıme önergeleri verilcbilsin, ondan sonra verilme
sin.» Bir defa, bunun İçtüzüğe kesinlikle aykı
rı olduğunu, Anayasamızın esprisine aykırı ol
duğunu, belirtmek isterim. Elbette buna ben
zer bir tatbikat Meclisin geçmişinde görülmüş
tür. Ama unutmamak lâzım ki , bu şekilde geçi
rilen kanunun ızdırabını hâlâ her birimiz tek 
tek ve sayın Hükümet, Hükümet olarak o gün
den bu yana gelmiş geçmiş bütün hükümetler 
çekmektedir. Bunu hatırlayacaksınız, Personel 
Kanununda oldu bu arkadaşlarım. Personel Ka
nununda da, hakkında önerge verilmeyen mad
deler müzakeresiz geçsin dendi, hâlâ Personel 
Kanununun ızdırabınm, bunalımının içinden 
Türkiyeyi çıkarmak, kurtarmak mümkün olma
dı. 

Simidi, bu ön)eaıgi3 sahipleri aıikadaşlanımdan, 
samiimiiyeltle isMımaim ediyorum, lütfen bu öner
gelerini, geni akımlar. Mümkündür, bir madde 
ımüzak'eıie edilirken ortaya koman fdkirTerin 
ışığımda omdan sonrakli maddenlim de değiştirdl-
irruetsli icam-edePoiliir. O müza&lereler sırasında bir 
(başka madde hakkımda yeni bir imtiıyae belüre-
IM'IİT. O itibarla Anayasaya ve İçtüzüğüm ruhu
ma aykırı olacak Yüce Meclislim kanım yapıma 
yelLIkisiinkt bu ölçüde kısıltlLamlmasımın doğru ol
amadığımı dilldkatlıeıiinJizfe sumimalk Jslierim. 

Kaldıki değerli arkadaşlarımı, eğer böyliesi-
m<3 bir önergede ılsrar edilecek olursa, kamumun 
Imüzalkeriesi bffir ölçüde cazibesini kaylbedieçektir. 
Bu bir yerele Meclîse devamı konusu ölmafcitadır; 
niem Meclise devamısızlılkltan şikâyet etacfc, 
iham. nüllotVekille rinan tasarı hakkımdaki düşüm-
celieriini s'erîbesltjçe oltaya koyma imlk'âmiannı 
[bertaraf etımiemim yan yama gelir bir fiikir oldu
ğumu. kajbul eltlmüyo'num. 

Muihltoe'm arkadaşlarımı, toprak reformıu-
mmn ne ölçüde önlemılıi bir kanon ıtaJ»arılsı oldıı-
•ğunm belirtimieye çalıştığımı' iyi bilirimi. Dün bu 
k'ünsiüjye çıkıncaya kadar, Sayım Bakamın konuş
masına kadar böylesine önemdi bir komuda Hü-
fkümıet, Hüflcülmiet olarak me clüjşiiinlm!c|kteıdir, bu
mu bliilhnem'emiin, bumıı duymıatmamın ısltıraibı ice-
risindeyiım. Hülkülmlelt programı burada, toprak 
ve tarım reformuma ilki sıajyfa ayımnışltır alma 

ıbirtak:ımi yuvarlak laflar vardır. Yuvarikık lâf
larım ötesinde meselâ 'Komisyonda tasarının al
dığı şekil hakkımda benhanigi bar fikre rasttoya-
mıazisınız. İsJfcüfa ctirnüş bulunan Hüiküinııeit-kı, ta
sarıyı takilbteiatem bir değerli Balkanı olarak ga-
'zıeteleıdelkıi beyanatı, KomıaSyondaki komıuşinıaJja-
rı ortadadır. O zamanki Sayım Balkanınım, «tasa
rı ağır yara almıştır» tarzındaki beyanatı orta
dadır. 

Şimdi ben dün burada Hülküımet adıma ko-
nuştmğunju ve IMkülmlet adıma tasarınan dört 
nıclktada gerçekten Ko'miSyomda yapılan tadi
lâtın hatalı olduğumu feljirtem Sayım Devlet 
Bakamımın bu «sözleri yanımda Hükümetin başı
nın vi3 Hükümetim tartm ve toprak reformu ko-
muSuınddki görtişiünün yeteri kadar vuzuhla, ye
teri kadar açıklıkla karaııuoyumum önüme feomfmasıl 
zalmanımın gelvp geçtiğime işaret etımek Miyo-
îTum, 

Böylesime önemli bir kamun tasarısı, yeni bir 
Hülkülmlelt kurulmuş, medir bu Hülkümidtiln bu 
(kamran tasarısı üzerimde düşüncesi değerli mil
letvekilleri? Dün burada f'feMeriftıi btrr ölçüde 
ele talsarıyı takibeden bir değerli Bakam da rak 
Devlet Bakamımız söylielyinceyie kadar herhangi 
bir şey bilmek mümlkün değiildir. Keaıldl'erimHın 
İKiyammdan öomra, tahmilimi edıiıyorulm ki kemdiille-
ri clı3 kalbul buyuracaklardır, bir çok nokta/ hâ
lâ karanlıktadır. Hükümet ne ölçüde kendi dü-
şüncele.rilylıa beraberdir ? Hükümet Komisyonda 
yaplam tadilâta katılmakta imdir, katıllmıaimak-
ta mıdır? Bumu bölimek, bumu öğrenımlclk Miya-
eııUckyiiZ. 

!Ş:1iiıdi değerlii arkadaşlarımı, buıgümkü Başba
kan Sayım Talû, Türk siyaset tarihime, Türk 
köylüsünün alın terinim -karşılığının verilımıelstm'e 
ımâni olan baş sorumlu olarak geçirmiştir. Eğer, 
•bu kamum tasarısı karşısımdakâ görüşünü Sayım 
Talıı, Hükümet Başkamı olarak açık - seçfik or-
ıtaya koymayacak olunsa, korkuyoruz ki, Türlk 
ısiyaSet tarikimle 'topraksızların ve yeteri kadar 
toprağı olmayanlarım hakkını veınmeyen Başba
kan olarak geçeeektDr. Bu komuda Hüıkülmett 
•görüşünü açık ve seçik oltaya koymallî mecbu-
ri!yeltimdedıiı,. 

•Değeıi'i aıkadaşlarılm, tasarı, az evvtel arz 
lettiığlilm giilbi AmıaiyasaımiiZin $Q, 37, 38, 41 ve 52 
mei malddeilıeri'nım rulhuna, lâfzına a-ykırı hüküm-
Jıer iihltiii-via eitmekitedir. Tasanda soiîiyal amiaç Ç40lk 
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geri -plântea itilmiştir, çıok zıed!eılen'mlij§tt(ijr, sıofe-
ya laiûııaıeın istenilen seviyede, ölçüde gerçfekleş-
imjösliihiti'ımaliçiGİk zayıfla}tıl)mııştn\ 

Kbrkuyöruız kî, değeni arkadaşlarım, ta&arı 
hu nloiktaının, bugün mevcut Kailinin de daha ge'-
riMn^ çclkilmdk Menmıeıktedir. Toprak rleforimıu! 
yapıyor görünlımelk gayretlerinim ifadesi olarak 
bir taJSarının çıJkmiaısı en büyük korkumuızu, en 
hüyük ısnldlüşleımliizi tenkil etlmelktedir. 

IM'Uİhltıerean aafkadaşilaırılm, 17 milyon topratk-
ısiiız, veya yeteri kadar toprağı olmayan Türlk 
ıköylülsünün doğrudan doğrulya, bütün Türk 
ınııillldtidiiı dolayısıjyle illgilenıdiiği bu kanon ta-

. sanısı, Amayaısıa'mızıin geriçetk'ten emrettiği Jsti-
fcanıdtlts geııçek Mır toprak refonmu olarak çıiktı-
ğı tlafedirdie, Türk toplumıu aııadığı huzuru bu
lacaktır. Yücıe Medililsin buna kaltikılda burumacıa*-
ğıma imanıyorulm. Maddeler görüşülürken de 
'fiikîrlier'Iimiziî ifade ilmikânıını bulacağı/muz ümi
diyle Yüce MJeoliiıse saygılarıtaıı sumiaomı (O. H. 
P. sıralanmdan alkışlar) 

BAŞKAN —: Kifayeti müzakere ömerlgetelinii 
dkultüîyorum efendiını. 

iSayın Başkanlığa 
fâörüşülmlcikite ofkluğıınıuz topralk ve tariim 

rtefonmırnu'n tümü üzerlilmdeki görüşimıeloratn kâfi 
földuğu kamlajtlilyl'e kifayeti arz ile saygılar suna-

î'staınibuJ Anlkara 
Abdurrahman Şeref Lae Hüseyin Balan 

Sivas 
Hüseyin Çmar 

(BAŞKAN — Sa^ıın Sıeydibeyoğlu, kifayet 
.ateythindö buyurun. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLÜ (Kastamonu) 
— Sayın Başkan değerli mıilletvelkiiilerii; 

IBliılkaıç gümden beri tümü Meclisimizde gö-
tfüsülmeikjbe olan Toprak ve Tanım Rıeforimu ka-
nuin taisarıisı üzerinde bugümıe kadar siadetee 
gruplaır koımşmıuştur ve bu konulmalarla altı 
üye-taiımalmlandı deoertelk derhal kifayet önter-
Öesi verilmiş bulunımaiktoaıdıır. 

, Muh'terelm arkadaşlarını, görüşülmekte dlan1 

(kanun, Tünkiye'nin kalkıınımalsınida olduğu kada.r 
sosyal barışın sağlauııııaısımda ve Türk çd#çMnin 

jsıoöyal huzura kavuşmalımda büyük ömemft olan 
hür kamumidur. BiliyoıtsumuK, Tüıfkliıye'deki top
ralk mleaalelsi yeni bir mesele değildir. Daha 
Tüıiklye'ımiın müfuisu 13 milyon okluğu zamıanlıar 

Atatürk'ün ağızımdam 1922'Ierde, 192i9'larda, 
!İ936%ında 19371lerde 'bu Meölisdn açış komuşnıa-
ianmda bu anemilıdkeltlilru topralk dâvasına Yüce 
M>eclifclin el uzatacağından emıimjlm demek sure
tiyle ilik işareti Atatürk vermıMir. 

(Türkiye'de seneieılden beri bu meselenin 
tarltuş'ması yapılmaikbadır. Muhtelif kanun tasa-
niları hazırlanımış, kimSlsli Komisyonlarda kal-
ımış, kiuıfei Meclise gelmişken Ikadük o'lmıuıştur. 

Binaenaleyh, bu meselemin! elle alıımmaısıımda 
Ibüyük zaruret olduğu orsadadır. Bu zaruretle 
getiiırilen kanun taısarılsı teşkil edilen geçici ko
nmayanda, 6 Haziran 1972 tairfihinden 3il Marft 
1973.tarihime kadar on ay müddetle görüşülmüş
tür. Bu görüşıme'ler şurasında pcik çıolk teiknlilsyen1 

dilimi .adamı ve bâzı kuruluşlann temsilcileri dinı-
lemmiişlfaii'. Sadece dnııfleınlmieiyen, topraikisız Türk 
Iköylülsünün tem'silicilerİdir. 

Muhterem arkadaşlarımı, bu kanun konu-
ısumda is'ti'cıal gösterımemıeniizi isltirham eitlmek içim 
söz almaş bwluîiuyo>ruim. Eanun taJsarıısıaıın ko-
ImfeycııHda tlüımü üz^rinıdelki müzalke'nesi ofki aydan 
fazla hür zıaıman devam etmiştir. Binaenaleyh, 
(kcırndisyion üyea(i 30 kişiden ibarettir, halbuki 
Yüee MeclIMn sayılsı 450'dir. Ellbeltteîki 30 kilşi-
l!lk Koimiisycna güve. 450 nııilletvekili olan Yüee 
Meelü ı̂ün hu talsaaı üze.ıinde söyleyeceği çok şey
ler vaıkhır. (A. P. sıraılarıınldan «Kısa kels» seisie-
ıü)f 

KıymeitJii aıfeadaşlarıjm, bu tasarıyı Kolmils-
yohda başımdaın sonuna kadar taıkitbeden bir ar-
lîiadaşınıız olarak, muhiailefet şierhi ve'rlm^ bir ar
kadaşımız olaraik elhcitteM b'enıim de düşüncele
rim var. Bugün verilen şu yeterlik önergefsiyle 
aiizler, •.miCıleJbv.ekillerina bu kanun talsaırıısı üz<e-
ııinjde fikir b'eyamndıan men otimlil̂  oluyorsunuz. 
•Sizden isiüiıhaJnTilmız... (A. P. sıralarından «jmiad-
deilierdo ,görüş» selsi) 

BAŞKAN — Rica ederiim. Riea ederim. 
MEHMET SEYDOBEYOĞLU (Devaımla) — 

Muhitler eni aıikadaşlaıri'm, gülmrüîktıen mail kaıçı-
n r glibi Toprak ^e Tanım Beflormıu Kanunu ta-
ısla-rJsı hu Meclılsten geçıme-melidir. (A. P. sırala-
rıaldan günültüler) 

İHSAN ATAÖV (Aıitalya) — Kemdi sıra
larınıza b aklın, bleş kişi varisiniz. 

BAŞKAN —• Efendilim, müdahale buyurma
yınız da ^ayın Sıeydibeyoğlu kifayelti müzajkiere 
pjleylh'iımdeiki bcyaımlarıını ralhathkla yapahilsıin. 
Müisaaile buyurun. 
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.Deva/m buyıınm Sayı/n Seydübejyoğlu. 
•MfflMm SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 

Efendim, suisısıınilar ela ondan sonra devamı ede-
yıilm Sayın Balkan. 

BAŞKAN —• EfendiUm, öyle. bir usııTümüz 
yok. Siz buyuran söyleyin öfendcım. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Evet öyle. 

MuıMlereıın ark ad aş la ram, siz burada bizleri 
fecıiraştıırınıaık klt-elnTöscraiz dalhi, biz memleket 
isa'tlhınlda sizlin bu hareketinizi Tünk MillcıMme an
latmak ijmikânını he-r zaman bulacağız. İstical 
lötlmeyin. Bunu gayıelt iyi anlaltacağvız. (A. P. 
sıralarımdan güilüşımcleı*)-

BAŞKAN — Sayın Seydib'öyoğiu, kifayet 
ttıaikkında 'konuşunuz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Kifayet aleylhlimde konuşuyor!1.,!!! Sayın Balkan 
Kifayett aıley'hinde değiil m| konuFimaau? 

BAŞKAN — Hayır kayır, şfimıdi'ki beyanı
mız. Memlfefcdt satlunda konuşmanızın iligisii yok 
d?, kiııayelble. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Elibdıiteiki var. Kifayet önergesi vermek su.r'e-
tiylo., .mıilleltiVcıkilliGiıüniin fikirlerini boyama mâ
ni olunımaısı keyfiyetimin kifayetle elbetıtdki alâ-
ıkaisı var. 

BAŞKAN —• Kanunun görüşülmesi bitmıi-
yov efendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) _ 
Muhterem arkadaşlarım... (A. P. sıra]asrından 
aıııılaşıilalmiay am müdalıaleler) 

BAŞKAN — Devanı buyurun efendim, de
vanı buyurun. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Muhtelitim arkadaşlarımı, kolay kolay kürsüyü 
'bırakmamı. Onun için yapıyorsanız, yapmayım 
ibranı. (A. P. sıralarımdan gürültüler) Fikrimi 

söylemeden bırakmamı. (A. P. sıralarından gü
rültüler) . . : . . - . 

Kıymetli arkadaşlarını; bu tasarı Komisyon
da Hükümetim gelUirdiği bizri. taltımı'in eitınıeyen 
sekiliden daıha geriye götürülmüştür. Fırlsat ve
rin ki, bunu izalh dtmeik imlkânııiı bulalım. Bu 
kamun tasarısını görüşen Geçici Komisyom: Başıka-
m belıirtî'jilor; «Sosyal ve ekomıoımak amacı ya
nında siyasal amacı da vardır» Bu aınıaç, tek-
r.ı'i'yenler tasarısımda madde metinine dalıil edil-
ımiş okluğu halde, Hükümejt ge!t inmiş olduğu ta
sarıda humm çııkarmışıhr. Bunun seibepleninii, Ko-
mllsyonlai'daıki mlüzaikelrelerıi imlkân venin de am-
lajtakım." İfâm adamlarının tuttuğu ışığı Meclis 
iMraiBünden sizlere izam etinieik imkânını bula
lıım. 

Kıymet M arJkaclaşlari'm, bu tasarıda, dünyada 
yapıllrmş toprak reformlarında ilk ilke olarak 
işleyene toprak verilmesi esası getiiııilm,işftir. Bu 
ıtasarıda bu csaıs değiştiıiilmicik sııreıtiyle işlıeaııeik 
ve işle'ımek mıefhulmları bl irinlerime karışitırı'l-
ımış ve bu suretle toprak rezervinde azalma oıl-
mmşjtur. İmkân verin de bunları anlaıtalılm. Te
ferruatıma, giımıcimıiz, böyle bir konuşmada el-
blfftto mümkün değil. 

Değerli arkadaşlariıiıı, kifayet önergesii ver-
miekle hiçbir şey kazanılmayacaktır. Eğer ka
nun tasarısı üzerinde bu Meclis hassasiyiMe du
rarak demokratlık maşlara uygun, halkUkaiten 
duaya tatbikatında başarı ile uygulanmış ör
neklerime ve Türkiye'nün gerçdklerine göre bir 
.reform kanrınu çıkaralbiliıSek, bu nidan nıeımie-
lk'd!"ite huzur ve barışı sağlamış olarak çıkacağız. 
Aksi takdiinde sosyal huzursuzluğun kaynağı 
>olam. yeni bir kanun ç'.karımış olacağız. Bumun! 
için bizden Fitiıham ediyorum, kifayet aleyhin
de oy kullanımız ki, bütün detay larıylıe bu nıev-
•zu üzerime eğilmıiş olalbıilelim. Bu konuda daha 
fazıla va'kltiniız.i ahmak kltieimiyorum. 

Yücie Me elini. savgı ile selamlıvorum. 

III — YOKLAMA 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Çoğunluk yok Sayım Başkan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 0. II. P. sıra
larında hiç. kiimso y^-

BAŞKAN — Sayım Hiklai Oral, Sayın Ah
met Duraıkoğlu, Sayın Cengizlıan Yorulm'az, Sa
yın Küçüktepepınar ve Sayın Turfıan özgün?r 

Genel Kurulla çoğunluk bulunlmadığımı ifade 
edmiş bulunuyorlar. (A. P. sıralanndam «Kem
di sıraları boş» sesileri, gürültüler) 

Eiendlım. (A. P. sıralarındam «Yeiklanra yapın, 
bıdamımayanlar zapta geçsin» seısleri) 

YeJklamm yapacağını. 
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HASAN TOSYALI (Kastomlonu) — ' Be-
JJorimjları iislteıyenler "burada yclk; silâh olarak 
kulilaınanlai' burada. 

CENGİ2HAN YORULMAZ (Ankara) — 
Onu değil aıma, toprak re^arnıuıııu isteyenler bu
rada yok.. 

BAŞKAN — S aynı Toısiyalı, şimdi yclklasma 
yapac'ağıma göne, G'emeıl Kuralda kfctıün nııevcüt 
kimlim naımıeıvcult olduğu meydana çıkacaktır. O 
Ibakimdan birbirimizle böyle sual Ve ceivap ver-
ımielmıizo lüzum yclk. 

(Ydklaima yapıldı) 
BAŞKAN — Başka efendim, yoiklamıalya ka

kılmayan var,ma ..Yok. 
HİDAYET İPEK (Girtasran) — Saiyın Baş

kanı, bir kolsusun zalbıltlanla tiöşpilt edilmeisin-i ve 
'zalbııtlarda tescili eldilmeö'ni a.rau ediyorulm. 

BAŞKAN — Yclk öyle şey şu adda, 
HİDAYET İPEK (Giresun) — Efendim, anü-

saaıdıe bulyurun. Elkısiemiyet yok ama... 
BAŞKAN — Yok. Müsaade etlmedıiın. Bir 

dakika; alma niye müsaade edeyim edendim? 
HİDAYET İPEK (GireSun) — Beyefendi, 

(Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Yoklama yapıyorum; teffirim 

'e|dei3'eğv:im. Biıiliöşilm muallle'l. Eğer çıoğunkık var 
denslcim konuşurdunuz. Çoğunluk yok dersem 
Meıcüc'T kapanıl'. 

HİDAYET İPEK (Gireferan) — Ama, ejoğun-
luk hususunda konuşacağımı. 

BAŞKAN — Simidi onu arıyoruz, onu anyıo-
ıruz. Beş aı ikadaşıımız ayağa kalıktılar, zapta 
ıgnçlti Simidi, Cjoğunlulkısuz gülüşme mümkün mü
dür ? 

HİDAYET İPEK (Giresun) — Başkanım, 
.bir dakika efendim, benim mânızaltiima dinleyin 
ide Uültf'en. 

BAŞKAN —• Ben de size mâruzatıima arz edi
yorum. Diıyoıinim ki; yolklatoa isitodiler, çjoğıın-
luik ar-ıyoruz. Eğer çıoğunluk varsa Bir'leşim de
vanı eder, görüşebilirsiniz. Yolksa kapatacağımı. 

HİDAYET İPEK (Giresun) — Saym Baş
kan... 

BAŞKAN — Nelticieyi alayımı, bir dakiSka 
'erendim. 

HİDAYET İPEK (Ginelin) — Sayım- Baş
kan, çioğunluğıın kimiden olmadığını arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Tannanı efendim, anlaşıilıyo'r. 
HİDAYET İPEK (Gkielsun) — Sayım Baş-

kaınıım, yıllarca toprak reformu, toprak rtelfionmu 
diye bir istismar kaynağı yapanlar, biir istis
mar aldtli yapanlardan bulgun burada beş kişi 
vardı.'. 

BAŞKAN — Müsaade letlmiyorulm. bu süzle-
rimize. Zaptta, da geıcjmlelımösİ! lâzım geHir. Çünkü, 
Birleşim mualleldir. 

Birleşimi: açalım, sıonra efendim. 

Yapılan yolda/ma sonunda, Genel Kurulu
muzda 20 mîlletüvefkili bulunduğu aııılaşıllmışıtır. 
Bu sicibcple çioğurüuğun bulurum adığma mültodalitf 
}\'£m.'/, yerindedir. 

•Çoğunluğun bulıınimaimaısı sebebiyle, 16 Ma
yıs 1973 Çarşamba günü saait 1'5.00'te tıoplan-
ımalk üzer'o Birleşimi kapatıyorum» 

(Kapaınlmıa isalatti : 18,30) 

— m — 



Millet Meclisi 
Gündemi 

109 NCU BİRLEŞİM 
15 . 5 . 1973 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULARI VB GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

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

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanıma iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 64S sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 neıı ma dde-
sinin (b) bendinin" değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Par t ik r Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/G59, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 

Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
tlhanıi Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, içişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarındın seçilen 3'cr üyeden kurulu 81 
ııumaıralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy işleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 31 Ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 . 1972) 

4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan istiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve -21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfiıkoğlu 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, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 .4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 197.1, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 '. 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Eifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Bııldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
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ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının' disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ıma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971. 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 



raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 .1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdcniz'in (Gezgin) 
özel affına dair.Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'dcn doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasamı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Balh'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun, tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lcndirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksi tlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osmae-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişffldiiğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
15'96'ya ek) (Dağıtıma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. iSayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 



kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 ııei ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 1 8 . 3 . 1971) 

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

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanım teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

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

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

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 

Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'niıı, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen G'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — 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, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
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üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon J 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıf) 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü- j 
dürlüğünün kuruluş ve görevleri .hakkındaki < 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna Laglı üt/tv-ller- s 
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı [ 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına | 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110. 
110'a 1 nci ek ve 1.10'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 . 1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı I 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay- | 
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım J 

ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/18Ö) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1.972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 1 2 . 1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
loğıımlu Mehmet Özcan'm ölüm. cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma, tarihi • 5 . 12 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 . 1 . 1971. 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 



24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.197] 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2. . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

2G. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 . . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38' 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nın ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
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I 30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-

ı oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi, ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nei ek) (Dağıtma ta-
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm eezasma çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1 .2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması 

I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-
j misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 

1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ı. 
I 15 . 6 . 1971, 1 . 2 . . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
j 34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-

dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 

I 15 .6 .1971 , 1 .2.1972 ve 27.12.1972) 
35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha-

. ne 47, Oi'lt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si-
j çiline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 

1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
j çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 



Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 ; 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 ". 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
*arihi : 24 .1 . 1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Mil&ıtveki'li Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nei madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve îmar 
ve tskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2.. 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun taşanları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım tne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı-



rılmasma dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrülk Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'un, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu'tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. —. Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen israfil Kayabaşı 'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tentibinden aylık (bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti ile 
Holapda Krallık Hükümeti anasında Hava Ulaş

tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yaprlnıası hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı*. 
S67) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. —• Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Sııbayevleri 
35 blok B - 16'da oturan İlahimi Kızı Penbe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
.Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
(İyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nm, sayılarla müşterek: bahis «Spor - Lo
lo» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 



Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. •—• Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
İcanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun (teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kökcr'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada-
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sının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı -maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/63S, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi r 
7 . 5 . 1973) 
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