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122 nci Birleşim 

S .6 .1973 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

I. - Gteçen Tutanak özöti 

II. - Gelen Kâğıtlar 

III. - Yoklama 

IV. - Başkanlık Divanının Genel Ku
rulla Isunuşiarı 

1. •— Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 775 sayılı Gecekondu Kanunundan son
ra yapılan izinsiz inşaatların yıktırılma-
ması ve kamu hizmetlerinden yararlanma
ları hakkındaki kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 3 
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er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (2/898, 4/400) 352: 

353 
VI. - Görüşülen işler 353 
1. — Toprak ve Tarım Reformu 

kanunu tasarısı ve Konya Milletvekili 
Bahri Dağdaş'm, Tarım ve Toprak Refor
mu, Edirne Milletvekili tlhaımi Ertcm'in, 
Tarım Reformu kanun teklifleri ve Ana
yasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar ve İs
kân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden ku
rulu 81 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/055, 2/569, 2/690) (IS. Sayısı : 869) 353 407 
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I. - GEÇEN (TUTANAK ÖZETİ 

Üniversiteler kanunu tasarısı (1/622) ($. 
ISayısı : 889) mn maddeleri onaylanarak tümü 
açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonucunda 
kajbul olunduğu bildirildi. 

6 . 6 . 1973 Çarşamba günü saat 15,001te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21,15'te son 
verildi. 

[Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Twr%angil 
Manasa 

Mustafa 'Orhan İDaut 

Kâtip 
Kayseri 

M. Şevket Doğan 

II. - GELEN (KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirle

yici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklan-
masının yaisaklanması ve bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanlmasmın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Millî ISavun-
ma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/695) (B. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 
• 6 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

2. — Millet Meclisi İdare Âmirleri, Bilecik 

Milletvekili Mehmet 'Er.gül ile Muğla Milletve
kili İzzet Oktay'ın, Millet Meclisi İçtüğünün 
143 ncü maddesinin değiştirilmesine dair tek
lifleri ve Anayasa Koimisyonu raporu (2/868) 
ı(IS JSayısı : 901) (Dağıtma tarihi : 6 .6 .1973) 
(GÜNDEME) 

3. — Üniversite Personel kanunu tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/827) (ıS. Sayısı : 
903) (Dağıtma tarihi : 5 .6 .1973) (GÜNDE
ME) 

B1RİNÖİ iOTURUM 

AçümalSa-ati : 15,00 

BAŞKAN : Ba§tkanvıeMli Fükrat Turhangil 

KÂTİPLER ': Hilmi Biçer (ıSoop), Vıehlbi JMlefhur.(Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum. 

III. ^-(YOKLAMA 

[BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yokla- BAŞKAN — Genel Kurulumuzda 308 saym 
ma yapılacaktır. milletvekili bulunmaktadır. Çoğunluğumuz var-

'([Yoklama yapıldı) dıır, gündeme geçiyorum. 

IV. - BAŞKANLIK [DİVANININ GK ÎNEL 'KURULA SUNUŞLARI 

1. i— [Bursa {Milletvekili ^ 'Kasım KÖnadım'm, 
775 sayılı \Gecekondu {Kanunundan teonm ya
pılan \izinsiz inşaatların yıktırılmaması toe ]kamu 
hizmetlerinden yararlanmaları {hakkındaki farnun 

teklifinin havale Gedilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek \3 ıer lüyeden Jmrulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi t '(2/898, 
4/400) 
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BAŞKAN — Sunuşlar vardır, takdim edece> 
ğim. 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa MiM'etvdkili Kasım Önadım ve 4 arka
daşının, 176 sayılı Gecekondu kanumundaaı sonra 
yapılan izinsiz inşaatların yıktırılmaması ve 
kamu hizmetlerinden yararlanmaları hakkında
ki kanun teklifimiz Başkanlıkça İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet ve Plân komisyonlarına ha
vale edilmiştir. ' • • ? 

Kanun teklifimizin gerekçesinde de izah 
edildiği üzere biran evvel görüşülmesini temi-
nen havale edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 3 er üyeden kurulu Geçici bir Komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Kasım Önadım 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz rica edi
yorum, önerge üzerinde.' 

[BAŞKAN — Buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanibul) — Değerli arka
daşlarım, arkadaşımız Kasım Önadım ve diğer 
arkadaşları, gecekonduların affı için bir ka

nun teklifini bir iki gün. evvel Meclise sunmuş
lar ve dünkü gelen kâğıtlarda bu bizim bilgi
mize sunulmuştur. Aynı konuda 1970 yılında 
ben, bir kanun teklifi vermiş idim ve iki haf
ta evvel de yüksek huzurunuzda aynı şekilde 
bu kanunun geçici bir komisyona havale edil
mesini istirham etmiştim. O' gün maalesef, bu 
kadar önemli, 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiren 

.300 bin gecekonduyu ilgilendiren bu kanun tek
lifinin geçici komisyona havalesi çoğunluk par
tilerinin reyleri ile reddedilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarımız bu teklifi getirmişler
dir. Teklif doğrudur. 1970'te verdiğimiz teklif
le birleştirilmek suretiyle geçici komisyona ha
valesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edil
miştir. 

REŞ4T ÜLKER (İstanibul) — Sayın Başkan, 
acaiba gecekonduların yıktırılmaması hakkın
daki benim teklifimle birleştirildi mi? Aynı ko
nudur. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, ben önergeyi oy
ladım efendim. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. -— Toprak ve Tarım Reformu \kanunu (ta
sarısı ve -Konya Milletvekili Bahri JDağdaş'ın, 
Tarım \ve Toprak 'Reformu, Edime 'Milletvekili 
İlhamı Ertem'in, Tarım Reformu kanım teklif
leri m Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, \Köy İşlen, Orman, Tarym ve Plân ko
misyonlarından mçilen 3'er üyeden Skurulu 81 
numaralı ıGeçici (Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) {\S.\Saym,:!869) '(1) 

[BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu ka
nunu tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

Komisyondan rapor gelmiş bulunmaktadır, 
okutuyorum. 

Genel Kurulun 9 . 5 . 1973 tarih v e 106 ncı 
Birleşiminde görüşülmesin^ başlanmış olan 

(1) 869 8. \Sayılı ûasmayazı 9 . 5 . 1973 
tarihli 106 %cı birleşim 'tutanağının sonuna ek
lidir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı ile 
ilgili olarak Bakanlığımıza 164 ek ve 160 değiş
tirge olmak üzere cem'an 32-4 adet önerge sunul
muş bulunmaktadır. Tasarısın tümü üzerindeki 
görüşmeler sırasında Komisyonumuz 8 maddeyi 
geri almayı uygun görmüştür. Genel Kurulun 
110 ve 111 nei birleşimlerinde yukarıda adı ge
çen önerge ve maddeler in- elenmek üzere Ko
misyonumuza verilmiştir. 

81 numaralı Geçici Komisyonumuz, 21.5.1973 
tarilıindıen 5 . 6 . 1973 tarihine kadar 5 birleşim 
yapmak suretiyle çalışmalarını tamamlamıştır. 

Komisyonumuzun önerge ve maddeler hak
kında vermiş olduğu kararlar aşağıda sunul
muştur : 

I - Komisyonumuz 324 adet önergeden 164 
tanesinin ek madıde önergesi olduğunu tespit et
miş ve evvelâ bu önergeleri görüşmüştür. 

Tamamı okunan 164 ek madde önergesinin 
Konya Milletvekili Sayın Bahri Dağdaş tarafın
dan Yüce Meclise verilmiş olan Tarım ve Top
rak Reformu Kanunu teklifindeki maddelerin 
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aynı olduğu tespit edilmiştir. Komisyonumuz, 
adı geçen kanun teklifinin daha evvel Hükü
met tasarısı ile birlikte ele alınmış ve incelen
miş olması ve önergelerin Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu tasarısının esasına ve madde
ler sistematiğine aykırı bulunması nedeniyle 
tamamının reddedilmesine karar vermiştir. 

I I - 160 adet değişiklik önergesinden Ko
misyonumuzca benimsenenlerin gerekçeleri, 
maddeler itibariyle aşağıda sunulmuş olup, ge
ri kalan önergeler reddedilmiştir. 

Madde 14. — Sayın İrfan Baran'm madde
nin üçüncü fıkrasına «ihtilaflı arazide hak id
diasında bulunanlar tarafından» ibaresinin ilâ
vesini isteyen önergesi, maddede bir boşluğu 
doldurmuş olması nedeniyle kabul edilmiştir. 

iMaidde 21. — Maddenin birinci fıkrasında 
yer alan «'gerçekleşmesini sağlamak için» ibare
sinin «gerçekleşmesini sağlamak için de» şek
linde değiştirilmesini isteyen ve redaksiyon 
'mahiyetinde olan Sayın M. Fevzi Güngör'ün 
önergesi, madde amacının daha iyi anlaşılmasını 
sağladığı için kabul edilmişth. 

Madde 23. — Maddenin (a) bendinin ikinci 
•cümlesinin «İBu takdirde, kamulaştırma karşılı
ğı ödenmesi gereken haller de bedel, doğrudan 
doğruya bu amaçlarla yapılan kamulaştırma
larda uygulanan kanunî hükümlere göre öde
nir.» şeklinde değiştirilmesini isteyen ve re
daksiyon mahiyetinde olan Sayın M. Fevzi 
Güngör'ün önergesi, redaksiyona taallûk etme
si ve maddenin ifadesini sadeleştirmesi bakı
mından katbul edilmiştir. 

Madde 35. — Madde metnine «arazi sahip
leri arasından» ibaresinin ilâvesini isteyen Sa
yın İrfan Baran'm önergesi, kamulaştırmada 
karşılık Takdir Komisyonuna köy ihtiyar heye
ti veya belediye encümeni tarafından seçilecek 
üyenin niteliğini belirleyen mahiyette olduğun
dan kabul edilmiştir, 

iMadde 40, — Sayın Hüseyin Balan'm öner
gesinin sadece, maddenin ikinci fıkrasının tasa
rı metninden çıkarılmasını isteyen kısmı, en
deks uygulamasının tatbikatta husule getirece
ği güçlük gözönünde tutularak kalbul edilmiş
tir. 

Kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde, pe
şin ödenecıeik miktarın 60 000 lira ve her yıllık 
takisidin en az 30 0O0 lira olmasını isteyen Sayın 
İrfan Baran'in önergesi, arazisinin bir kısmı 
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kamulaştırılan vatandaşlara ellerinde kalan 
arazilerini daha verimli bir şekilde işletme ve 
arazisinin tatmamı kamulaştırılan vatandaşlara 
kısa zamanda yeni bir iş edinme imkânı sağla
mak için kalbul edilmiştir. 

Aynı maddenin sekizinci fıkrasının ikinci 
cümlesinde yer alan «edilmesinden sonra kalan 
bakiye» ibaresinin «edilmesinden sonra baki
ye» şeklinde değiştirilmesini isteyen Sayın Fev
zi Günlgör'ün önergesi, maddenin ifadesini sade
leştirmesi ve redakisyon mahiyetinde olması 
bakımından kabul edilmiştir. 

(Madde 43. — Madde, tasarıdaki şekliyle 
borç ve hisse senetleri hakkında ayrı ayrı iki 
yönetmelik hazırlanmasını âmir bulunmaktadır. 
Maddenin anlam ve amacını değiştirmeden ha
zırlanacak yönetmeliği bire indiren Sayın M. 
Fevzi Güngör'ün önergesi redaksiyona taallûk 
etmesi ve kanun yapma tekniğine uygunluğu 
bakımından kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Madde nıatlabmm «Toprak 
dağıtılacaklardan aynı grup içinde olanlar ara
sında Öncelik sırası:» şeklinde değiştirilmesini 
isteyen ve redaksiyon mahiyetinde olan Sayın 
M. Fevzi Güngör'ün önergesi, 52 nci maddenin 
matlalbı ile paralellik sağlaması ve madde ama
cının matkapta daha iyi ifade edilmesini sağla
ması bakımından kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Maddenin birinci cümlesinin 
«Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin 
görevleri aşağıdaki bentlerde gösterilmiştir:» 
şeklinde değiştirilmesini ve madde metninin so
nundaki «görevidir» kelimesinin tasarı met
ninden çıkarılmasını isteyen Sayın M. Fevzi 
Güngör'ün önergesi, redaksiyon mahiyetinde 
olması bakımından kabul edilmiştir. 

(Madde 80. — Maddenin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesinin «Toprak ve Tarım Reformu 
'Müsteşarlığı, denetim için gerekli gördüğü hal
lerde, ilgili Bakanlık ve kuruluşların yardımını 
isteyebilir.» şeklinde değiştirilmesini isteyen 
'Sayın M. Fevzi Güngör'ün redaksiyon mahiye
tindeki önergesi kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Maddenin ikinci fıkrasına «ve 
benzeri ile» ibaresinin ilâvesini isteyen ve re
daksiyon mahiyetinde olan Sayın M. Fevzi 
Güngör'ün önergesi, 161.7 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu öntedbirler Kanununun üçüncü 
maddesindeki tanımla paralellik sağlaması bakı
mından kabul edilmiştir. 
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Madde 96. — Maddenin (c) bendinin birinci 
cümlesinde yer alan «sağlanmıyorsa» kelimesi
nin «sağlanamıyorsa» şeklinde değiştirilmesini 
isteyen ve redaksiyona taallûk eden Sayın M. 
Fevzi Güngör'ün önergesi kabul edilmiştir. 

Madde 109. — Maddenin birinci fıkrasında 
yer alan «Toprak ve tarım reformu bölge baş
kanlığınca tavsiye edilir.» ibaresinin «Toprak 
ve tarım reformu bölge başkanlığınca çiftçilere 
tavsiye edilir.» şeklinde değiştirilmesini isteyen 
ve bir maddî hatanın giderilmesini sağlayan Sa
yın M. Fevzi Güngör'ün önergesi kabul edilmiş
tir. 

Madde 117. — Maddedeki «Toprak sahibi» 
ibaresinin «Toprak sahibi, aşağıdaki hususları, 
kiracılık veya ortakçılık sözleşmesine şart ola
rak koyamaz veya bunların yapılmasını kiracı 
veya ortakçıdan isteyemez» şeklinde değiştiril
mesini ve son cümlenin tasarı metninden çıka
rılmasını isteyen ve redaksiyon mahiyetinde 
olan Sayın M. Fevzi Güngör'ün önergesi kabul 
edilmiştir. 

Madde 118. — Madde matlabında «Toprak 
sahibinin süre bitiminden önce fesih hakkı :» 
şeklinde, birinci cümlenin «Toprak sahibi; aşa
ğıdaki hallerde kira veya ortakçılık sözleşme
sini, infaz ilk hasat dönemi sonunda icra edil
mek üzere, süre bitiminden önce feshedebilir :» 
olarak değiştirilmesini isteyen Sayın M. Fevzi 
Güngör'ün redaksiyon niteliğindeki önergesi, 
madde amacı ile matlabı arasında parallellik 
sağlaması ve maddenin kolay anlaşılır hale ge
tirilmesi bakımından kabul edilmiştir. 

Madde 119. — Maddedeki altı aylık süre
nin üç aya indirilmesini isteyen Sayın İrfan 
Baran'm önergesi, feshi bildirmede suiistimal
leri önlemesi bakımından kabul edilmiştir. 

Madde 124. — Madde matlabmın «Kiracı 
veya ortakçının, süre bitiminden önce sözleşme
yi fesih hakkı :» şeklinde değiştirilmesini iste
yen Sayın M. Fevzi Güngör'ün önergesi, mad
denin amacı ile matlabı arasında paralellik sağ
laması bakımından kabul edilmiştir. 

Madde 133. — Maddenin birinci cümlesinin 
«Köyler veya beldeler halkına tespit edilecek 
ihtiyaca göre, aşağıdaki yerler mer'a, yaylak ve 
kışlak olarak tahsis edilir :» şeklinde değiştiril
mesini ve (c) bendinin tasarı metninden çıka
rılmasını isteyen Sayın M. Fevzi Güngör'ün re

daksiyon niteliğindeki önergesi, madde metni 
ile matlabı arasında uygunluk sağlaması ve (c) 
bendindeki hükmün tasarının 26 ncı maddede 
zaten yer almış olması nedeniyle kabul edil
miştir. 

Madde 155. — Maddenin «Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının izni alınmak suretiyle 
mer'a, yaylak ve kışlaklarda kullanma amacına 
uygun yapı ve tesisler, umumun istifadesine arz 
edilecek yapılar ve süreklilik göstermeyen ba
rınak ve ağıllar yapılabilir. Bunların dışında 
ev, ahır, ağıl ve benzeri inşaat yapılamaz.» şek
linde değiştirilmesini isteyen, redaksiyon nite
liğinde olup, madde anlamını hiçbir surette de
ğiştirmeyen Sayın M. Fevzi Güngör'ün önergesi 
kabul edilmiştir. 

Madde 160. — Maddenin birinci fıkrasında 
«Bu kanunun mer'a, yaylak ve kışlaklara iliş
kin hükümlerinin uygulanması ile ilgili uyuş
mazlıklar, toprak ve tarım reformu bölgelerin
de doğrudan doğruya görevli mahkemede, top
rak ve tarım reformu bölgeleri dışında görevli 
adliye mahkemesinde, bu kanuna göre çözülür.» 
şeklinde değiştirilmesini isteyen ve redaksiyon 
niteliğinde olan Sayın M. Fevzi Güngör'ün öner
gesi, mer'a, yaylak ve kışlaklara ilişkin uyuş
mazlıkların hallinde uygulanacak kanunu tas
rih etmesi bakımından kabul edilmiştir. 

Madde 190. — Maddenin ikinci fıkrasına 
geçici yevmiyeli personelin ilâve edilmesini is
teyen Sayın M. Fevzi Güngör'ün önergesi, tasa
rıdaki bir boşluğu doldurması bakımından ka
bul edilmiştir. 

Madde 201. — Maddenin (j) bendinin sonun
daki «meblâğlar» kelimesinin «gelirler» olarak 
değiştirilmesini ve tasarıdaki (g) bendinin 
madde metninden çıkarılmasını isteyen Sayın 
M. Fevzi Güngör'ün önergesi, redaksiyon nite
liğinde olması bakımından kabul edilmiştir. 

Madde 207. — Maddenin birinci cümlesinin 
«Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, toprak 
ve tarım reformu fonundan veya T. C. Ziraat 
Bankasınca, aşağıdaki amaçlar için kredi açıla
bilir.» şeklinde değiştirilmesini ve «Bu kanunun 
123 ncü maddesi uyarınca, öncelikle satmalmak 
hakkını kullanmak isteyen kiracı veya ortak
çının araziyi satın alması» hükmünün madde 
metnine ilâvesini isteyen sayın M. Fevzi Gün
gör'ün önergesi, redaksiyon niteliğinde olması 
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ve tasarıdaki bir boşluğu doldurması bakımından I 
kabul edilmiştir. j 

I I I . Komisyonumuzca geri alınmış olan mad- \ 
deler hakkında yapılan çalışmalar aşağıda sunul- : 

muştur : 
1. Komisyonumuz 58,64,182,186 ve 234 nu

maralı maddelerin tasarı metnindeki şekilleriyle ı 
muhafazasını uygun görmüştür. ı 

2. Madde 145. — Komisyonumuz, «Mera, 
yaylak ve kışlak kütüğü» başlığını taşıyan bu j 
maddenin, tasarının 139 ncu maddesinden sonra 
140 numara ile yer almasının, tasarının madde
ler sistematiği bakımından uygun olacağına ka
rar verilmiştir. 

3. Komisyonumuzca yeniden tedvin edilen 
135 ve 188 numaralı madde metinleri aşağıda su
nulmuştur } 

İdarî makam ve idarî yargı ımereilerindeki 
dosyaların devri : 

Madde 135. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerinin ilânını müteakip bir ay içinde tespit 
ve tahsis işleriyle görevli idarî makamların elin
deki dosyalar ile idarî yargı mercilerindeki mera, 
yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklara ait 
bütün dosyalar, bu kanundaki hükümlere göre 
işlem yapılmak üzere bu kanunla kurulan yeni 
tespit ve tahsis makamlarına devredilir. Yeni 
tespit ve tahsis makamları kendilerine devredilen 
dosyaları en kısa zamanda karara bağlarlar. 

işbirliğinin sağlanması : 
Madde 188. — Toprak ve tarım reformunun 

plânlanma ve uygulanmasında bütün kamu ku
ruluşları kendi konularında istenecek işleri önce
likle yapmak yüküm ve zorunluğundadırlar. 

Valiler, toprak ve tarım reformunun plan
lanması ve uygulanmasını kolaylaştıracak tedbir
leri alır ve ilgili birimler arasında gerekli işbirli
ği ve koordinasyonu sağlar. 

IV. - Komisyonumuz verilmiş olan önergele
rin ışığı altında 6, 7, 18, 19, 26, 28, 35, 40, 41. 42, 
52, 68, 128, ve 235 nci maddeleri yeniden tedvin 
etmeye karar vermiş ve komisyon metni halinde 
tedvin edilen, adı geçen maddeler aşağıda sunul
muştur. 

Toprağın verimli olarak işletilmesi : 
Madde 6. — Toprağın verimli olarak işletil

mesinden maksat : 
a) Toprağın özel niteliklerine ve bulunduğu i 

yerin ekonomik ve doğal imkân ve koşullarına j 
uygun biçimde işlenmesi veya işletilmesi, | 
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b) Su ve toprak kaynaklarının korunması, 
toprak verimliliğinin artırılması bakımından 
zorunlu ve olağan tedbirlerin alınması, 

Suretiyle çiftçilik yapılmasıdır. 
Bu esaslara uymuyanlarla bu kanunda göste

rilen istisnalar saklı kalmak üzere toprağını doğ
rudan doğruya işletmeyerek kiraya veya ortağa 
verenler, toprağını işlemiyor veya işletmiyor sa
yılır. 

Bu maddeye ilişkin huususlar yönetmelikte 
belirtilir. 

Tarımsal işletmeler : 
Madde 7. — Bu kanuna göre tarımsal işletme; 

çiftçilik yapılması için gerekli toprak, bina, tesis, 
âlet, makina, bitkisel ve hayvansal üretim araçla
rından bir vaye birkaçı ile işgücünün birlikte kul
lanıldığı üretim birimidir. 

Küçük işletme : Bu kanuna ekli 3 ve 4 numa
ralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tablo
ya göre bulunan arazi miktarlarına kadar araziye 
sahip olan işletmedir. Sahibi oldukları küçük iş
letmeleri doğrudan doğruya işletmek suretiyle 
geçimini sağlayanlara «Küçük çiftçi» denir. 

Aile işletmesi : Bu kanuna ekli 3 ve 4 numa
ralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tablo
ya göre bulunan arazi miktarları kadar araziye 
sahip olan işletmelerdir. 

Orta işletme : Aile işletmesinden büyük ve 
bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı talblolarda gös
terilen veya 5 numaralı talbloya göre bulunan 
arazi miktarları kadar azariye saJhibolan işlet
melerdir. 

örnek işletme : Belli üretim hedeflerine 
ulaşmak için bulunduğu bölgenin ekonomik ve 
ekolojik şartlarına göre modern tarım usulleri
ni uygulayan, tarımsal bir işletme plânı ile 
çalışan, işletme muhasebe kayıtları tutan, top
rak ve tarım reformunun uygulandığı bölgede 
son üç yılda birim alandan bölge ortalamasının 
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek belli katı 
kadar fazla tarımsal üretim elde eden, işletme 
tipine ve büyüklüğüne göre gerekli tarımsal 
âlet ve vasıtalara sahilbolan işletmelerdir. Bir 
tarım işletmesinin örnek tarım işletmesi sayıla-
ıbilmesi için son üç yılda birim alandan bölge 
ortalamasının üzerimde elde etmesi gereken 
üretim fazlası yüzde ondan az olmamak üzere, 
her bölgenin ekonomik ve sosyal şartları göz-
önünde tutularak Toprak ve Tarım Reformu 
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Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığın 
' önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 
tespit edilir. 

Sulu ve kuru arazi için ayrı olarak birim 
alandan alman verimin bölge ortalamasının tes
piti ve bir tarım işletmesinin örnek tarım iş
letmesi sayılabilmesi için gerekli nitelik ve 
şartlar Toprak ve Tarım Eeformu Müsteşarlı
ğının Tarım Bakanlığı ile müştereken hazırla
yacağı bir yönetmelikle tespit edilir. 

Bu yönetmelik Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından uygulanır. 

Temliki tasarrufların durdurulması : 
Madde 18. — Toprak ve tarım reformu böl

gesi olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Ku
rulu kararının yayınlanma tarihinden itibaren 
o bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet 
dağılımı açısından sona ermesine kadar, 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait 
araziden tapuda kayıtlı olanlar devir ve tem
lik edilemez ve tapuda kayıtlı olmayanların zil
yetliği devredilmez. Ancak bu süre üç yılı aşa
maz. 

Bu gilbi arazi yukarıda belirtilen süre içinde, 
ancak T. C. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî 
Donatını Kurumuna ve Tarım Kredi koopera
tiflerine ipotek edilebilir. 

İpotek: edilen bu taşınmaz malların satışı 
gerektiği takdirde, bedeli, alacaklı banka, ku
rum ve kooperatife ödenmek suretiyle, taşın
maz mal Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı emrine geçer. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak 
belirtilen Devlet sulama şebekesi alanlarında, 
temliki 'tasarruflar, sulama şebekesi kısımları 
tamamlanıp sulamaya geçirilinceye kadar du
rur. Ancak, bu süre beş yılı geçemez. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em
rine geçecek arazi : 

Madde 19. — Aşağıda belirtilen arazi, Top
rak ve Tarım Reformu" Müsteşarlığı emrme ge
çer : 

a) Bu kanun hükümlerine göre kamulaş-
tırılacak arazi. 

b) Devlete aidolup kamu hizmetlerinde 
kullanılmak üzere tahsis edilmemiş olan arazi. 

c) Kazandırıcı zamanaşımı hükümleri sak
lı kalmak kaydıyle 766 sayılı Tapulama Kanu
nunun 38 nei maddesi gereğince Hazine adma 
tespit ve tescil edilecek arazi. 

d) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta 
iken sonradan tahsisi kaldırılan Devlete ait 
arazi. 

e) Mahallî idarelerin yararlanmasına bı
rakılmış veya bu idarelere tahsis edilmiş olan 
mera, yaylalk ve kışlalklar. 

f) Hazinece, özel kanunlarla, bedelsiz ola
rak belediyelere devredilen araziden imar plân
larına göre ihtiyaçtan fazla olduğu, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca ilgili bakan
lıkların görüşü alınarak tespit edilecek arazi 
parçaları. 

g) Kesinleşen orman taihdit harita ve tuta
nakları dışında bırakılan yabani meyvelik, fun
dalık, makilik ve benzeri arazi ile özel kanunu
na göre orman tanımına girmeyen arazi. 

h) Göllerin ve bataklıkların 'kuruması ve
ya kurutulması, nehirlerin mecra ve seviye de
ğiştirmesi, göl ve deniz kıyılarının dolması veya 
doldurulması ile meydana gelen ve gelecek olan 
arazi. 

d) İskân kanunlarına göre başka yere kar
şılıksız yerleştirilenlerin terk ettikleri arazinin 
tamamı. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (ıb) bendi 
hükmüne göre Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının emrine geçecek arazide, 28 Aralık 
1960 tarih ve 189 sayılı Kanun hükümleri sak
lıdır. Ancak, bu kanun hükümlerine göre sa
tılması istenilen arazinin tarım arazisi olarak 
kullanılmak istenilip istenilmediği Maliye Ba
kanlığı tarafından Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığından sorularak tarım arazisi olarak 
kullanılmak istenilenler söz konusu müsteşarlık 
emrine tahsis edilir. Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca topraksız çiftçiye dağıtılacak 
olan toprakların Millî Savunma Bakanlığından 
devralınan yerlere ait taksitleri veya topluca 
alınacak bedelleri, tahsilat yapıldıkça, 189 sayı
lı Kanun hükümlerine göre Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden açıla
cak özel tertibine gelir kaydolunur. 

Yukarıda (g) bendi uyarınca Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek ara
ziden emek ve masraf ihtiyar edilerek ıslaih ve 
ihya edilen yerler üzerinde kazanılmış olan 
haklar ile (h) bendinde belirtilen arazi üzerin
de kanunları uyarınca kazanılmış olan haklar 
saklıdır. 
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Kamulaştırılaeak topraklar : 
Madde 26. — 19 neu maddenin kamulaştır

maya tabi olmaksızın Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının emrine geçecek araziye iliş
kin hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda sayı
lan gerçek ve tüzel kişilere ait tarım toprak
ları, varsa üzerindeki tarımsal işletme ile ilgili 
yapı veya tesislerle birlikte kamulaştırılır : 

a) Mülhak ve mazbut vakıflara aidolup, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün zeytinyağı fab
rikalarına hammadde temin eden zeytinlikler ile 
Devlet Üretme Çiftlikleri hariç olmak üzere ku
rumlara, ticaret şirketlerine, derneklere, koope
ratiflere ve bunların birliklerine, 442 sayılı Köy 
Kanununun 87 nci maddesinde sayılan gerçek 
ve tüzel kişilere ait arazinin tamamı ile kamu 
tüzel kişilerine, Kamu İktisadî Teşebbüslerine, 
resmî kurumlara, kamu tüzel kişilerinin, resmî 
kurumların ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
katıldıkları kurum veya şirketlere ait arazinin 
kamu hizmetlerinde kullanılmayan kısımları. 

b) Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, 
reformun ilân edildiği tarihte 6 ncı maddede be
lirtilen esaslara göre verimli olarak işletilmeyen 
veya 128 nci maddede sayılan istisnaî haller sak
lı kalmak üzere doğrudan doğruya işletilmeye-
rek kiraya veya ortakçılığa verilen toprakların 
tamamı. 

c) Ailelerle aile sayılan kişilerin doğrudan 
doğruya ve verimli olarak işledikleri veya işlet
tikleri veya 128 nci maddenin (a), (b), (c), (d), 
(e) ve (h) bentlerinde sayılan istisnaî haller 
sebebiyle kiraya veya ortağa verdikleri Türki
ye'deki toprakları toplamının 28 nci maddede 
belirtilen esaslara göre ve bu kanuna ekli 1 ve 2 
numaralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı 
tabloya göre bulunan miktarları geçen kısmı ile 
128 nci maddenin (f) ve (g) bentlerinde sayılan 
istisnaî haller için bu bentlerde belirtilen mik
tarları geçen kısım. 

d) Devletçe borçlandırılmak suretiyle baş
ka yerlere yerleştirilen kimselerin, eski yerle
rinde iskân kanunlarına göre bıraktıkları top
rakların tamamı. 

e) İl, belediye ve köy tüzel kişilerinin mül
kiyetindeki kamu hizmetlerinde kullanılmayan 
arazinin tamamı. 

f) İl belediye ve köy tüzel kişilerinin mül
kiyetindeki mera, yaylak ve kışlakların bu ka

nun hükümlerine göre saptanan ihtiyaçtan fazla 
olan kısımları. 

Kamu tüzel kişilerine, Kamu İktisadî Teşeb
büslerine, resmî kurumlara, mazbut ve mülhak 
vakıflara ve tarımla iştigal eden kooperatiflere 
ve bunların birliklerine ait toprakların tamamı 
veya bir kısmı, kullanılmakta oldukları amaç 
gözönüne alınarak, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile kamulaştırma dışında bırakılabilir. 

Kamulaştırılan arazinin bir kısmının üzerin
de kahvehane, han, dükkân, değirmen, imalât
hane ve fabrika gibi tarımsal işletme ile ilgili 
olmayan yapı veya tesisler mevcut ise bunların 
üzerinde bulunduğu arazi parçası kamulaştırma 
dışında bırakılır. Bu maddenin (d) bendi bu 
fıkra hükmüne tabi değildir. 

Bırakılacak toprak miktarı : 
Madde 28. — Aile başkanlarına ve aile sayı

lan kişilere arazileri sulu ise tablo l'de belirti
len miktarda, arazileri kuru ise tablo 2'de be
lirtilen miktarda arazi bırakılır. 

Bu kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şart
ları haiz olduğu Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca kabul edilen örnek işletme sa
hiplerine arazilerinin sulu veya kuru olmasına 
göre 1 veya 2 numaralı tablolarda gösterilen 
miktarların bir katı daha fazla arazi bırakılır. 

Hayvancılık ve mandıracılık hariç olmak 
üzere, aynı zamanda çiftçilikten başka bir mes
lekle de iştigal eden ailelere ve aile sayılan ki
şilere sulu arazide tablo l'de belirtilen miktarda, 
kuru arazide tablo 2'de belirtilen miktarda arazi 
bırakılır ve bu aileler ve aile sayılan, kişiler, bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmünden yararlana
mazlar. 

Bırakılacak arazinin bir kısmı sulu, bir kıs
mı kuru ise o yerin tablo 2'de belirtilen kuru 
arazi miktarının, tablo l 'de belirtilen sulu arazi 
miktarına oranı esas alınarak, sulu arazi mikta
rı kuru arazi miktarına dönüştürülerek işlem 
yapılır. 

Tablo 1 ve 2'de belirtilen rakamlar aiolduk-
ları ilçelerin sınırları içindeki her yere uygula
nır. 

Tablo 1 ve 2'de bulunmayan ilçelerin hangi 
kategoriye gireceği yönetmelikte belirtilecek 
esaslara göre Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca tespit edilir. 
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Kamulaştırılacak arazi miktarı 54 ncü mad
dede belirtilen esaslara göre bir çiftçi ailesinin 
topraklandırılmasma yetmeyecek miktarda ise 
ve bitişiğinde kamulaştırılacak veya dağıtılabi
lecek başkaca arazi yoksa, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca kamulaştırılmayarak sa
hibine bırakılabilir. 

Tablo 1 ve 2'de belirtilen arazi miktarları 
toprak endeksi elli olan araziler içindir. 

Toprak endeksi elliden farklı arazilerde bı
rakılacak toprak miktarı tablo 5'teki katsayı
ları ile elli endeksine göre bırakılacak miktar
ların çarpılmasıyle bulunur. 

Toprak endeksi; arazilerin profil karakteri, 
toprak bünyesi, meyli, tuzluluk, alkalilik, asitlik, 
erozyon, mikraröliyef gibi, faktörler nazarı iti
bara alınarak Topraksu Genel Müdürlüğü tara
fından tespit olunur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer 
hususlar yönetmelikte belirtilir. 
- Kamulaştırmada Karşılık Takdir Komis
yonu : 

Madde 35. — Kamulaştırmada arazi ile 
üzerindeki her türlü yapı veya tesislerin kar
şılığı; Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca Toprajk ve Tarım Reformu Örgütün
den, birisi başkan ve biri ziraat yüksek mü
hendisi olmak üzere ğörevlendirilecejk iki kişi 
ilçe ziraat yüksek mühendisi veya ziraat tek
nisyeni, mahallî ziraat odasının seçeceği bir 
kişi ile köyde ihtiyar kurulunun, beldede 
belediye encümeninin arazi sahipleri arasın
dan seçeceği bir temsilciden oluşmak üzere, 
beş kişilik bir komisyon tarafından saptanır. 

Köy ihtiyar kurulu veya belediye encü
meni temsilcisinin seçilmesi halinde, Karşılık 
Tajkdir Komisyonunun bu üyesi, mahallin 
en büyük idare âmiri tarafından ilçe ziraat 
odası örgütünden re'sen seçilir. 

Bir toprak ve tarım reformu bölgesinde, 
iş durumuna göre birden fazla Karşılık Tak
dir Komisyonu kurulabilir. 

Komisyon başkan ve üyelerinden birinin 
her ne sebeple olursa olsun, görevi başında 
'bulunmaması halinde, yeri on gün, içinde, geçici 
veya daimî olarak aynı nitelikte bir kimse ile 
doldurulur. 

Karşılığın ödenmesi : 
Madde 40. — Kamulaştırmada karşılık, ka

mulaştırma kararı tarihinden başlamajk üzere, 

yıllık taksitler halinde Ödenir. Kamulaştır
ma karşılığının yüzde onbeşi peşin olarak 
ödenir ve bu miktar altmış bin liradan az ola
maz. Bakiye, bir yıl sonra başlamak ve ondo-
kuz yılda ödenmek üzere ondokuz eşit tak
site bağlanır. Her taksit otuz bin liradan az 
olamaz. 

Sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğ
ruya işleten çiftçinin arazisinin tamamının 
kamulaştırılması halinde, kamulaştırma karşı
lığının peşin ödenecek ilk taksidi ikiyüzelli 
bin liradan az olamaz. 

Kamulaştırma karşılığı olarak peşin öde
nen miktardan geriye kalan kısım onbeş bin 
liradan az olduğu takdirde hakiye peşin olarak 
ödenebilir. 

Kamulaştırma karşılığının son tajksidi on
beş bin liradan az olduğu takdirde bu mefolâğ 
hır evvelki taksitle ıbirlikte ödenebilir. 

Bu kanuna göre küçük çiftçi sayılanların 
kamulaştırılan toprağının karşılığının tama
mı peşin olarak ödenir. 

Bakanlar Kurulu mazlbut ve mülhak vajkıf-
lara ait toprakların kamulaştırma bedelinin 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görüle
cek sınaî yatırım projelerinin finanse edil
mesi amacıyle peşin veya uygun göreceği tak
sitlerle ödenmesini kararlaştırabilir. 

Taşınmaz malları kamulaştırılan gerçek ve 
tüzel kişilerden 16 Şubat 1973 tarihinden 
önce bu taşınmaz malları için aldıkları tarım 
kredileri dolayısiyle T. C. Ziraat Banjkası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları bulu
nanların taşınmaz mallarının tamamı kamulaş
tırılmış ise, taşınmaz malların tamamına; ta
şınmaz mallarının bir kısmı kamulaş
tırılmış ise, kamulaştırılan kısma isabet 
eden vâdesi gelmiş ve gelecek olan borçlarına 
tekabül eden kamulaştırma karşılığı T. C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine öncelikle ve* peşin olarak ödenir. Ka
mulaştırma karşılığından T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacak
larının maihsulbedilmesinden sonra bakiye, hak 
sahibine bu kanunun genel hükümlerine göre 
ödenir. 16 . 2 . 1973 tarihinden sonra alman 
tarım kredilerine ait borçların kamulaştırma 
karşılığına tekaJbül eden kısmı, kamulaştırma 
karşılığından T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
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Kredi Kooperatiflerine öncelikle ve bu [kanu
nun genel hükümlerine göre ödenir. 

Kamulaştırma karşılığının T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
alacaklarından az olması halinde banka ve 
kooperatiflerin bakiye alacaklar üzerindeki 
ıbütün hak ve selâhiyetleri saklıdır. 

Tarımsal işletmeyle ilgili olmayan kahve
hane, han, düjkkân, değirmen, imalâthane ve 
fabrika gibi yapı ve tesisler, toprak ve ta
rım reformunun amaçları ve uygulanması ba
kımından gerekli görüldüğü takdirde Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından 
bu kanun hükümlerine göre kamulaştırıla-
ibilir. Ancak bu yapı ve tesislerin kamulaş
tırma karşılıklarının tamamı peşin olarajk öde
nir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış mil
letlerarası andlaşmalarla, bu kanundaki özel 
durumlara ilişkin hükümler saklıdır. 

Yabancı uyruklulara ait taşınmaz mal
ların kamulaştırılmasında karşılığın tespiti ve 
ödenmesi mütekabiliyet esalarma göre yapılır. 

Arazisinin tamamının 'veya bir kısmının 
kamulaştırılması sonucu işletmenin gerektir
diği standardın dışında kalan faydalanabilir 
nitelikteki tarımsal alet ve makineler, sahi
binin istem] üzerine, bedelleri peşin olarak 
ödenmek suretiyle, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca kamulaştırma tarihinde, bu 
alet ve makinelerin yenilerinin tespit olunacak 
ibedelinden yıllara göre gerekli yıpranma pay
ları düşülerek bulunacak değer üzerinden sa-
'traalınabilir., 

Tarımsal alet ve makinelerin işletme bü
yüklük ve tiplerine göre nitelik ve standart
larının tespiti, faydalanılabilir niteli'kte olup 
olmadıklarının saptanması, yıpranma payla
rının hesaplanması, devralma, devretme ve 
kullanma usul ve esasları yönetmelikte be
lirtilir. 

Borç; senetleri ve faiz : 
Madde ,41. — Taksido bağlanacak mik

tarlar için hak sahiplerine Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca ada yazılı borç. 
senetleri verilir ve borç senetlerine Devletçe 
vadeli mevduata ödenen faiz miktarını geç
memek üzere her yıl Bakanlar Kurulunca 
tespit edilecek miktarda faiz ödenir. 

Hisse senedi ile ödeme : 
Madde 42. — Halk sahibi istediği takdirde 

kanunlaştırma karşılığının tamamı için, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek kamu sınaî 
teşebbüsleri veya iştirakçilerinin ada yazılı 
hisse senetleri verilir. Bu hisse senetlerine, 
Devletçe ondokuz yıl süreyle yılda yüzde se
kiz temettü garantisi tanınır ve yüzde se
kiz temettü her türlü, harç ve resimden muaf
tır. Yüzde sekizin üzerinde temettü dağıtıl
dığı takdirde yüzde sekizden fazla temettü 
halikında vergi, harç ve resim yönünden il
gili kanunî hükümler uygulanır. 

Hak sahibi kamulaştırma karşılığının yüz-
,de kırkının toprak reformu bölgelerinde veya 
kalkınmada öncelikli yerlerde kurulacak sınaî 
teşebbüslerden Bakanlar Kurulunca tespit edi
lecek olanların hisse senedi ile ödenmesini iste
diği takdirde, kamulaştırma karşılığının geri 
kalan kısmı, bir yıl sonra başlamak ve on iki 
yılda ödenmek üzere oniki eşit taksite bağla
nır ve taksit otuzıbin liradan az olamaz. 

Toprak dağıtımında gözetilecek sıra : 
Madde 52. — Toprak dağıtımında aşağıdaki 

sıra gözetilir : 
a) Kendisinin veya ailesi üyelerinin toprak 

ve tarım refoırmn. bölgesi içinde ve dışında ye
ter toprağı olmayan çiftçiler ile toprak ve ta
rım reformu bölgesi içinde ve dışında hiç top
rağı bulunmayan veya yeter toprağı olmayan 
ve reform bölgesinde en az üç. yıldan beri baş
kasının toprağında kiracılık veya ortakçılık 
yapan çiftçiler. 

h) Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı 
ıbulunımıyan ve toprak ve tarım reformu bölgesin
de başkalarının toprağında en az üç yıldan beri 
geçimini 'tarım işçisi olarak sağlayan aile başkan
ları, 

c) Toprak ve taran reformu bölgesinde otu 
ran ailesinden ayrı yaşamayı tercih ettikleri tes
pit olunan ve çiftçilikle geçinen reşit fürular. 

Ziraat ve Veteriner fakülteleriyle ilgili meslek 
okullarını bitirenlerden kendisine verilecek arazi
nin 'bulunduğu yerde oturmayı ve. çiftçilik yap
mayı taahhüt edenler ile Toprak ve Tarım Refor
mu Bölge Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdir 
de toprak ve tarım reformu 'bölgelerine naklen yer
leştirileceklerden mesleği çiftçilik olan aile 'baş
kanlarına yukardaki sıraya bağlı kalınmaksızın 
toprak dağıtılabilir. 
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Dağıtıma tabi miktara kadar olan topraklarda 
mirasçıların tasarrufu : 

Madde 68. — Toprak ve tarım reformu 'bölge
lerinde ibu kanunun 54 neü maddesinde gösteri
len miktarlara kadar toprağı bulunan çiftçilerin 
ölümü halinde, tarımla ilgili olmayan menkul ve 
gayrimenkul malları hariç, sahibi bulundukları 
toprak ile varsa üzerindeki tarımsal yapı veya 
tesisler, işletme araç ve gereçleri bir bütün sayı
lır ve mirasçılar arasında hiçbir şekilde taksim 
edilemez. 

Miras bırakanın ölümünden itibaren en geç 
iki ay içinde mirasçılar, miras bırakanın bırak
mış olduğu, yukarda birinci fıkrada belirtilen 
tarımla ilgili menkul ve gayrimenkul malları Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bildirmek
le yükümlüdürler. 

Mirasçılar, mirasın açılmasından itibaren 
en 'geç altı ay içinde kendilerine intikal eden, yu
karda birinci fıkrada belirtilen tarımla ilgili 
menkul ve gayrimenkul malları, bu kanuna göre 
toprak dağıtımından yararlanabilecek mirasçılar
dan birisine devir ve temlik ederek miras ortak
lığına son vermedikleri takdirde, dağıtım yolu 
ile verilen toprak ve 'diğer mallar bu kanunun 
66 ncı maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları hüküm
lerine göre geri alınır. Mirasçının şahsına ait 
topraklar ise bu kanun hükümlerine göre kamu-
laştırılır. Bu topraklar ile üzerindeki yapı ve te
sisler ve 'taşınır mallar, toprağı işletmek isteyen 
mirasçılar arasında 52 ve 53 ncü maddelere göre 
yapılacak sıralamada önde gelenlerden Toprak 
ve Tarım Reformu örgütünce toprağı en iyi şe
kilde işleteceği tespit edilene bir bütün halinde 
bu kanun hükümlerine göre borçlandırılarak ve
ril iı*. 

Eş veya füruun ölümü halinde tahsis ve tem
lik üç'üncü fıkradaki esaslara göre aile başkanına 
yapılır. 

Aday çiftçinin ölümü halinde verilmiş olan top
rak ile diğer mallar, ayrıca bir işleme lüzum, ol
maksızın, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğınca geri alınır veya varsa aynı ailenin yeni baş
kanına tahsis edilir. Toprak ile diğer malları i: 
yeni aile başkanına tahsis edilmesi halinde ycr<i 
aile başkanı ile yeniden mukavele yapılır. Ancak 
adaylık 'döneminin başlangıç tarihi olarak, ilk mu
kaveledeki tarih kabul edilir. 

Bu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca dağıtım 
yoluyle verilen toprakların geri alınmasında, ve

rilen toprağın karşılığı henüz 'tamamen ödenme
miş ise 66 ncı maddenin 4 ncü fıkrası uygula
nır. Verilen toprağın karşılığının tamamen öden
miş bulunması halinde, geri almada bu kanunun 
kamulaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır. 
Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kira ve 
ortakçılık sözleşmesinin yapılabileceği haller : 

Madde »128. — Toprak ve tarmı reformunun 
uygulanması ile ilgili kamulaştırma işlemleri ta
mamlanan bölgelerde, aşağıdaki bentlerde yazılı 
olan kişiler topraklarını kiraya veya ortağa ver
mek suretiyle işletebilirler : 

a) Askerlik, 'tutukluluk, hükümlülük, \\zwv 
süren hastalık veya sakatlık, öğrenim yapmak o:>-
layısıyle toprağını doğrudan doğruya işleteme
yenler bu durumları devam ettiği sürece, 

b) Velayet veya vesayet altındaki küçükler, 
rüştlerini kazanmcaya kadar, 

e) Çalışamayacak kadar yaşlı olanlar sürek
li olarak, 

d) Dul kadınlar, evli olmayan kız çocukları 
medenî durumlarında bir değişiklik olmadığı ve 
topraklarını bizzat işletemedikleri sürece, 

e) Başkaca haklı bir özürü olanlar bu özür
leri devam ettiği sürece, 

f) Meslek, sanat ve görevlerinin icabı olarak 
ikametgâhlarının başka ilde bulunması nedeniyle 
sahibi olduklan toprağı doğrudan doğruya işle
meyen veya işletemeyenler, Türkiye'deki toplam. 
arazileri bu kanuna ekli 3 ve 4 numaralı tablo
larda gösterilen veya 5 numaralı tabloya göre bu
lunan miktarların yarısını geçmemek kaydı ile, 

g) Çalışmak üzere yurt dışına giden ve 
Türkiye'deki toplam arazileri bu kanuna ekli 
'3 ve 4 numaralı tablolarda gösterilen veya 
5 numaralı tabloya göre bulunan miktarları 
'geçmeyen işçiler çalışmak için Türkiye'den ilk 
ayrıldıkları tarihten başlamak üzere, gittikleri 
ülkede çalıştıkları sürece en çok beş yıl müd
detle, 

h) Arazi sahibi bulunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Türkiye'deki toplamı ara
zilerini, bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tab
lolarda gösterilen veya 5 numaralı tabloya gö
re bulunan miktarları geçmemek üzere görev 
süreleri sonuna kadar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt 
dışında bulunan işçiler hakkındaki (ig) bendin
de öngörülen beş yıllık süre bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren işlemeye başlar. 
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Bu maddeye göre kiracılık veya ortakçılık 
yoluyle toprağın işletilebilmesi için yukardaki 
ibentlerdc yazılı durumları tevsik eden belgele
rin Toprak ve Tanım Reformu örgütünce kabul 
edilmesi şarttır. 

Üçüncü fıkrada yazılı belgeleri vermeye ve 
onaylamaya yetkili makamlarla belgelerin ve
rilmesine ait diğer esaslar Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak bir yönet
melikte gösterilir. 

Yukarıdaki hallerde kira v-e ortakçılık söz
leşmesi süresi dört yıldan kısa olabilir. 

Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler : 
Madde 235. — Bu kanunun yürürlüğe girdi

ği tarihten itibaren : 
a) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Ib) 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedlbirler Kanununun 10, 11, 12 ve 13 ncü 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

c) Bu kanunun hükümlerinin uygulanma
sında 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin, 818 
sayılı Borçlar Kanununun, 683ı0 sayılı İstim
lâk Kanununun, 2510 sayılı İskân Kanununun, 
2644 sayılı Tapu Kanununun, 5516 sayılı Ba
taklıkların kurutulması ve bundan elde edile
cek topraklar hakkında Kanunun ve bunların 
ek ve tadillerinin ve yürürlükteki diğer ka
nunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulan
maz. 

d) 16 . 4 . 1972 tarihinden önce kurulmuş 
olan ve tarımsal faaliyette bulunan ticaret gir-
Ikotlerine ait arazi, bu kanunun yayınlandığı 
tarihten itibaren üç ay içinde Toprak ve Tarım 
ve Tarım Reformu Öntedlbirler Kanununun 7 
nci maddesi hükmüne tabi olmaksızın ortakları 
arasınida ifraz ve taksim edilebilir. 

e) 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesini değiştiren 1617 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi, - Tapulama Kanununun değişik 
33 ncü maddesinin son fıkrası hariç - 1617 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tutanakları düzenlendiği halde askı süresi geç
memiş ve itirazlı olup da komisyonca incelene
rek karara bağlanamamış tespitlerde uygulan
maz. 

İşbu rapor Genel Kurulun tensiplerine arz 
edilmek üzere saygıyle sunulur. 

81 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanı Başkanvekili 
Edirne Diyaribakır 

lllhami JErtem Salbahattin Savcı 
iSlözcü Kâtip 

İstanbul Kırklareli 
Hasan Güngör Beyti Arda 

Aklana Amasya 
Turgut Topaloğlu Salih Aygün 

Çanakkale Gaziantep 
M. Hulki Ömür Erdem Ocak 

İsparta İzmir 
Yusuf Uysal A. Naıki Üner 

(Kars Kastamonu 
1. Hakkı Alaca Orhan Deniz 

Kastamonu Sakarya 
Meihmet ıSeydibeyoğlu Yaşar Bir 

ıSamSun Trabzon 
İsmet Yalıçıner Ahmet Şener 

İzmir Manisa 
Coşkun Karagözoğlu^ Hilmi Okçu 

Van İçel 
Kinyas Kartal Mazhar Arıkan 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan... 

BAHRİ DA&DAŞ (Konya) — «ayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; evvelâ bir 
önerge vardır, onu okutayım, ondan sonra sıöz 
vereceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bununla mı 
ilgili Sayın Başkan'? 

BAŞKAN — Bununla ilgili, konuşmanızla 
ilgili efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 

Millet Meclisindeki müzakerelerinde gerek tak
rir, gerekse maddeler üzerindeki bütün konuş
maların beşer dakika olarak tespitini arz ve 
teklif ederim. 

Balıkesir 
Kemal Erdem 

BAŞKAN — Önergemin aleyhinde Sayın Öz-
igüner, buyurun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Birer dakika 
olsaydı daha iyi olurdu. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, evvelâ bu önergeden evvel usul hakkm-
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da konuşulması gereken bir cihet var. Bunun 
ikisini birleştirmek zaten usulen mümkün değil. 
Şöyle k i ; 

Bir uzunca rapor okundu. Bu rapor, toprak 
ve tarım reformu gibi büyük iddiayla gelen bir 
tasarı üzerinde, keza çokoa maddesini içine 
alan, uzunca bir zaman alınıp da okunan bir 
rapor.. Komisyondaki bütün üyelerin şüphesiz 
dikkat ve tetkikinden kaçmamış, hepsinin bil
gisi dahilinde olduğu da ayrıca iddia edilebi
lir; doğrudur. Ama kararı Heyeti Umumiye ve
receğine göre, Heyeti Umumiyettin şu okunan 
raporu ciddiyetle tetkik edip hazırlıklı gelelbil-
nıesi için basılıp hepimizin dolaplarına konma
sı ve tetkik için de bir zaman verilmesi gere
kir arfkadaşlarım. Değilse şu okunan rapordan 
hanginizin not alma imkânı olabilirdi, hangi
mizin oldu? Not dahi alamadık. 

Şüphesiz Komisyonun sayın üyeleri bunu 
(bütün detaylarıyle bilebilirler; ama şu yüce 
ikıurulda biz karar vereceğimize göre, bunu de
taylarıyle bilebilmemiz için hiç değilse not ala
cak vaktimiz olabildi mi? Okunma zamanı içe
risinde bunu dikte eddbilmek mümkün mü idi? 
Değil. O halde, en azından 80, 100 maddeyi 
içine alan, bâzıları esastan, bâzıları ufak re
daksiyonlarla yapılan değişikliklerin' ne oldu
ğunu daha iyice bilmeden, bir süzgeçten geçi
rip düşünme imkânı bulamadan hemen müza
kereye geçmenin toprak ve tarım reformu gibi 
ağır basan, 

BAŞKAN — Sayın özgüner, bendeniz size 
süre ile ilgili bir önergenin aleyhinde söz ver
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Peki 
Baym Başkanım, öbür hususu hemen kapattınız 
mı? 

BAŞKAN — Müsaade edin, önergemizi •hal
ledelim de, ölbürünü sonra efendim. Hangi ko
nuda söz vermişsem lütfen o konuda konu
şunuz. 

TUıRHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Han-
ıgisi öncelik alır Sayın Başkanım ? 

REıŞİT ÜLKER (İstaübul) — Yeni bir 
usule göre mi idare ediyorsunuz Sayın B'aşkan? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yani 
evvelâ şunu öğrenmek istiyorum: Ben sordum 
size, bu hususta konuşma imkânı var mı diye. 

Yok. İmkânı yok, onu zabıtlara geçiririz, ine
riz. Yani toprak ve tarım reformunun 80, 100 
maddesini değiştiren bir rapor okunuyor, bu
nun üzerinde beş dakika mı konuşalım, on da-
Ikika mı?. Evvelâ şunun üzerinde konuşalım 
mı, konuşmayalım mı? 

İkinci mesele: Evvelâ şunu bir tetkik ede
lim; Yüce Kurul karar verirse, bunu alır tet
kik ederiz. Karar vermez, hürmet ederiz, o ayrı. 
Ama bunu evvelâ müzakereye arz edelim mi, 
etmeyelim mi meselesinden önce 5 dakika mı 
'konuşalım yalhut da ilânihaye mi konuşalım? 
Bu ikinci mesele Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ben size o mevzuda söz ver
dim efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Öbür 
mevzuda söz vermiyorsunuz öyle mi efendim? 

BAŞKAN — Hayır. Önergeyi okudum, aley-
ıhinde söz istediniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yok 
efendim, ben bu hususta evvelâ yerimden işa
ret ettim, söz istedim. Onun için söz istedim siz
den. Ama, o hususta söz vermiyorsanız zabıtlara 
iböylcce tescil ederim. 

iSaytgılar sunarım. 
BAŞKAN — Önerge aleyhinde görüşülmüş 

(bulunmaktadır. Süre ile .ilgili önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

(BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Süre kabul edilmiştir efendim. 
BAHRİ DAGDAŞ (Konya) — Ben söz iste

miştim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ben önerge 

aleyhinde konuşmadım. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ben söz is

tedim, nasıl söz vermezsiniz ? 
BAŞKAN — Hangi konuda söz istiyorsunuz 

efendim ? 
MUSTAFA KUIBİLÂY İMER (Konya) — 

Turhan Özıgüner önenge aleyhinde konuşmadı. 
Nasıl söz vermezsiniz ? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Önerge aley
hinde konuşmadım, zalbıtlara tescil ettim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Öııetfge aleyhinde iki kişi konuşur. 

BAŞKAN — Ben size önerge aleyhinde söz 
verdim. Siz ne şekilde konuşursanız konuşu
nuz. İkaz da ettim. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, ben önerge aleyhinde söz istedim. 

(BAŞKAN — Siz istediniz, Turhan Özıgüner 
istedi, Sayın Reşit Ülker istedi. 3 kişi istedi. 
Oya arz ettim, bitti efendim. Bu iş bitmiştir. 

BAHİRİ DAĞDAŞ (Konya) — Oya arz ede
mezsiniz. 

BAŞKAN — Ettim, bitti. Genel Kurul karar 
verdi. Edemezsiniz ne demek, ettik efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Edemezsi
niz. Çünkü mümkün değil. 

BAŞKAN— Niçin? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Mümkün de

ğil, söz istedim. 
BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmek iste

yen Sayın BıaJhri Dağdaş, buyurun. Rapor üze
rinde söz istemiştir, 5 dakika ile sınırlıdır. Bu
yurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İçtüzüğü ih
lâl ediyorsunuz. 

BAjŞKAN — Size göre öyle efendim. 
RElŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bana göre 

öyle değil efendim, İçtüzüğe göre. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — İçtmzükle 

ne alakanız var? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İçtüzüğün 

açıkça ihlâlini yapıyorsunuz .Biraz evvel rapor 
üzerinde söz verdiniz. 

BAŞKAN — B'iıyurunuz efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, evvelâ bir şeyi tescil ettirmek istiyorum. 

BAŞjKlAN — Rapor üzerinde efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Rapor üze
ninde konuşuyorum.. 

BAŞKAN — Evet efendim, 5 dakika ile kı
sıtlıdır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Lütfen, 5 
dakika mı konuşurum, nasıl konuşursam ben ko
nuşurum. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Size rapor üzerinde söz ver
miş (bulunuyorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, fbu 5 dakika söze başladığımız andan iti
baren mi başlıyor, yoksa yerimizden kalkıp 
buraya .gelinceye kadar geçen zaman onun içe
risinde midir? Bütün bunları bilmemizde fayda 
var. 

BAŞKAN — ıSiz esa'sa geçerseniz, o zamanı 
daha fazla değerlendirirsiniz. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet. 
iSaym Başkan, büyük iddialarla, ilme, eko

nomiye dayanan, Türki'ye saadet getireceğini 
ilân eden bir kanun gelmiştir büyük Meclise. 
Bu kanunun bâzı maddelerini, gene İçtüzüğe 
rağmen, oya sundunuz, yolcu ettiniz müzakere-
siz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — «Yolcu etti
niz» ne demek? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Geriye ka
lan... 

ÜSMET .SEZGİN (Aydın) — Meclisin irade
sine inanmıyor musunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdaha
le etmeyiniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Zuhur eden 
hadiseyi söylüyorum. 

USMET ,SEZGİN (Aydın) — Seni de yolcu 
edecek bu Meclis. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu kanu
nun maddelerinin büyük kısmı Mecliste müza
kere edilmeden oya sunulmuş ve kabul edil-
miştri. 

ISMEIT SEZGİN (Aydın) — Kanun icabı. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Kanun icabı değil, kanunsuz. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Onun ka

nun icabını sonra konuşuruz. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Kanunları bu sekilide geçiriyorsunuz, Anayasa 
Malhkemesi iptal edecektir. 

BAŞKAN — Genel Kurul karar vermiştir 
efendim. İlk tatbikat değiMir.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi geli
yorum buraya.. 

BAŞKAN — Birçok kanunların müzakere
sinde yapılan tatbikattır. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Kaptıkaçtı kanun çıkarıyorsun/uz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Buraya 
ıgeîiyoruz, rapor üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz de selâ
metle yürütelim. Çok rica ederim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Ricayı başkalarına edin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizden etmedim efendim. Saym 
İmer dedim mi ben efendim? İsmen size hitap 
ettim mi efendim ? Niye almıyorsunuz ? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş-
'kan, bir rapor geliyor. Bu rapor günlerce, haf-
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balarca Türkiye radyolarından açık oturum- I 
larda ilân ediliyor; ilmîdir, ekonomiktir, sos- 1 
yal adalet getiriyor, Türkiye'yi saadete kavuş-
'turaeak deniyor. Bir kısmımız da buna inan
mıyoruz. Diyoruz ki, bu zulüm getiriyor, bu 
kaos getiriyor, bu Türkiye'yi açlığa sürükle
yecek. Bir kısmımızın da iddiası bu. Bu bir zu
lümdür, Türkün mül dine düşman etme zulmü
dür, çiftçiyi toprağına düşmen etme kanunudur. 
Biz de böyle diyoruz. 

Şimdi, önergeler verildi. Bu önergeler ko
misyonca alındı. Komisyon uzun zaman topla-
naımadı. İlmî ve ekonomik esaslara dayalı den
di. Fakat partilerarası pazarlığa girdi ilim. Sen 
ibu kadara indirirden ben «evet» derim, sen bu 
kadara çıkarırsan ben «kayır» der, istifa ede
rim. Günlerce dedikodusu oldu. İlmî hiçibir müs- 1 
tenidatı olmayan bu kanunun şimdi raporu 
gelmiş, buraya. Hiçolmazsa müsaade edin, İçtü
züğün âmir hükmüdür, bu raporu tetkik ede
lim. Tetkik ettikten sonra da imkân verin de 
vicdanımızın sesini gene milletin kürsüsünden 
millete duyuralım. Hemen şimdi maddelerin 
ımüzakerelerine geçiyoruz diyorsunuz 15 - 20 
günden beri bu kanun komisyonda, partilerara-
sında parti liderleri veyahut onun aşağısmdaıki 
kademeler arasında mekik dokudu durdu. Şim
di 20 günlük çalışma hakkında, not alma im
kânı da bulamadan, diyorsunuz ki, bu rapor 
üzerinde görüşünüz nedir? Bu mümkün mü
dür? Bunu tatbik etmek, görüş bildirmek müm- j 
kün müdür? Mümkün olmayan İçtüzüğe aykırı 
ve Anayasaya aykırı bir tutumun içinde bulun
mayın. Emir buyurun, raporlar üyelere dağıtıl
sın, tetkik edelim, yarın müzakeresine başlaya
lım. Hiçolmazsa bir gecelik mehil verin. İm
kânımızı kesmeyin. Bunu arz etmek: için söz is
tedim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, süresinde 
bitmiştir. 

Efendim mesele yanlış anlaşılıyor. Bir hu
susu aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Rapor 
deniyor, rapor değil; rapor olarak takdim edil
miş. Bu, verilen önergelerin kabulü, ademi ka
bulü ve yeniden maddelerinin tedvinine müte
dair husustur. 

BAHRİ BAĞDAŞ (Konya) — Rapor dendi. 

BAŞKAN — Hayır. Müsaade buyurunuz 
arz edeyim efendim. Değil efendim. I 
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Şimdi, Genel Kurulun almış olduğu karar 
veçhile üzerinde önerge verilmemiş bulunan 
maddeler okunmaık suretiyle oya arz edildi, 
kalbul edildi. Üzerinde önerge verilen maddele
ri değil, verilmiş bulunan önergeleri komisyon 
talebetti. Bu sebeple, bu maddelerle ilgili mü
zakere tehire tabi tutuldu. Bunun yanında ko
misyonumuz, -tehire tabi tutulan maddelerle 
ilgisi vardır diyerek 58, 64, 135, 145, 182, 186, 
188, 284 ncü maddeleri de geri aldı, tüm öner
gelerle. 

Şimdi bize getirdi. Neyi getirdi? Verilmiş 
bulunan tadil önergelerinden kalbul ettiklerini 
beyan ediyor. Sayın Baran'ın önergesini, filan 
madde ile ilgili önergeyi benimsiyoruz şu se
beple ; şu made ile ilgili Sayın Fevzi Gönıgür'ün 
önergesini benimsiyoruz, şu. selbeple; ıSayın 
Hüsıeyin Balan'in önergesini. benimsiyoruz, şu 
selbeple eliyor ve benimseme sebeplerini arz edi
yor. 

TOJRHAN ÖZGÜNER (İçel) — Rapor de
ğil mi Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Değil, maddeler üzerinde, ra
por değil, madeler üzerindeki önergelerle ilgili. 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, 
İkincisi, geriye almış olduğu maddeleri re-

dakte etmiş bulunmaktadır. Redakte ettiği mad
deler- ariz - amik, yeniden redakte edildiği 
için, müzakereye taibi olacaktır. Fakat, geriye 
alıp hiç elini sürmediği 58, 64, 182, 186 ve 234 
ncü maddeleri, Genel Kurulun ittihaz etmiş ol
duğu karar veçhile, okunarak oya arz edece
ğim. 

MUSTAFA KUBİLAF İMER (Konya) — 
iSaym Başkan rapor hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rapor yok efendim. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Rapor üzerinde söz istedim efendim. 
BAŞKAN — Muhterem beyefendiler, bu 

yalnız bulgun olmuyor. Şimdi bir komisyonu
muz kanunun müzakeresinde maddeleri ve 
önerigeleri talebediyor. Bilâhara bu maddeler 
ve önergeler gene Başkanlığımıza geliyor. Baş
kanlık da kaldığı yerden müzakereye başlıyor 
ve komisyonun tevdi etmiş olduğu maddeleri, 
önergeleri muameleye koymak suretiyle kaldığı 
yerden meseleyi yürütüyor. Usul bu. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Beyefendi. 
BAŞKAN — Rapor değil bu. 



M. Meclisi B : 122 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Biraz ev
vel rapor üzerinde söz vermiştiniz. 

BAŞKAN — Rapor değil bu, rapor okun
muştu. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Bayın Başkan, İçtüzüğün 112 nci maddesinin 
2 nci fıkrası, kendine mulhavvel teklifler hak
kında komisyonun mazibata tanzim edeceği ve 
Ibu mazlbatanın da bastırılıp üyelere dağıtıla
cağını âmirdir. Gayet açık hüküm. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Yok efendim. 
ÎBBAN ATAÖV (Antalya) — O ilk teklif 

için. 
BAŞKAN — Yoık efendim, yok. (A. P. sıra

larından «O ilk teklif için» sesleri) 
Efendim müzakereye vazedilmiştir. Komis

yon raporu daha evvel okunmuştur. Komisyon, 
kanununun müzakeresi esnasında verilmiş 
önergeleri tale'betmiştir. Bu talepler üzerine 
234 ncü maddeye nasıl gelelim ? Sıra ile gelip, 
•«madde 1» diyeceğiz. «Filân filân filân millet
vekillerinin önergesi bulunduğu cihetle müza
kereye vazediyoruz» diyeceğiz ve bu prosedür 
içinde yürüyeceğiz. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Tamam, 
112 nci madde açık. 

I JHBAN ATAÖV (Antalya) — Tamam, okun
du. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Burada 
rapor okundu. 

BAŞKAN — Bir rapor yoktur. Çok istirham 
ederim, usulde en ufaık bir hata yoktur. 

İM. KUBİLAY İMER (Konya) — Burada 
okunan nedir Başkan ? 

İBAŞİKAN — Şifahî beyin edebilirdi komis
yon ; o şifaıhî beyanını yazı1! beyan haline getir
miştir. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Baş
kan, rapor hakkımda hatiplere söz verdiniz. 

BIAERİ BAĞDAŞ (Konya) — «Raporu oku
tuyorum» dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, ben de rapor zannet
tim; fakat okuduğum zaman maddelerle ilgili 
olduğunu gördüm. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın 
Başkan, maddelerle ilgili ise, 112 nci madde 
hükmü sarihtir, bu kanunun iptaline gidilecek
tir. Bıöyle usulsüz kanun çıkarıyorsunuz, ondan 
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sonra da «'Kanunlar çıkmıyor» diye şikâyet 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — O sizin kendi kanaatiniz. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Anayasa
ya ve İçtüzüğe uygun olmayan kanun çıkara
mazsınız. 

TURHAN Ö2GÜNER (İçel) — Rapor de
ğil, f ezleke mi ? 

IBAŞKAN — Komisyonca Toprak ve Tarım 
Reformu kanun tasarısının, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 
29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 
54, 60, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 80, 84, 
87, 88, 90, 93, 95, 96, 106, 109, 114, 117, 118, 
119, 124, 127, 128, 131, 133, 149, 155, 159, 160, 
161, 164, 184, 190, 191, 201, 202, 203, 207, 210, 

m 215, 216, 224, 225, 235 nci maddeler üzerinde 
verilmiş bulunan önergeleri komisyon taleıbet-
ımiış idi. Bu önergeler 83 n.'ü madde ile ilgili 
160 adet, ek madde önergesi olarak 164 adet 
önerge ile birlikte komisyona verilmiş idi. Top
lam olarak verilen önerge adedi 324'tür. 

Komisyonun bu önergeleri talob etmesi üze
rine maddeler üzerindeki müzakere durmuş bu
lunuyor idi. Ayrıca, komisyon, önerge verilmiş 
bulunan maddelerle ilişkisi olması gerekçesiyle 
58, 64, 182, 186, 234 ncü maddeleri de geri al
mış bulunuyor idi. 

Bu kere, Komisyon Başkanlığımıza tevdi et
tiği, verilen önergelerle ilgili, tadil tekliflerin
den, bir kısmını benimseme, bir kısmını benimse
meme, bâzı maddeleri yeniden redakte etmek 
suretiyle Başkanlığımıza tevdi etmiş bulunmak
tadır. 

MEHMET S E Y D İ B E Y O G L U (Kastamonu) 
— Ne ile? 

• BAŞKAN — Re'sen. 
Komisyonca geriye alman 58, 64, 182, 186, 

234 ncü maddeler üzerinde komisyon hiç bir iş
lem yapmamış bulunmaktadır. 

Bu sebeple, Genel Kuralca ittiha<z edilmiş 
bulunan karar gereğince, bu maddeler okuna
rak Genel Kurulun oyuna arzı ilk olarak iea-
b etmektedir. 

Bu sebeple 58 nci maddeyi okutuyorum : 
Borçlandırma : 
Madde 58. — Bu kanun hükümlerine göre 

dağıtımdan yararlanarak toprağın mülkiyetini 
iktisaibedenler, adlarına tapu siciline yapılacak 
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tescille birlikte, toprak ile üzerindeki yapı ve 
tesislerin karşılığını Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığına bu madde Lükümlerhıe göre 
borçlanırlar. 

'Topraklandırmada borçlandırma karşılık
ları, bu kanunun 36 ncı maddesi hükümlerine 
göre Toprak ve Tarım Reformu.Müsteşarlığın
ca tespit edilir. 

Bu kanun hükümlerine göre tarımsal yerle
şime tabi tutulanlar ayrıca kendileri için yap
tırılan veya satmalman konutlar ile kendileri 
için kurulmuş olan işletmenin gerektirdiği di
ğer yapı ve tesislerin karşılığını Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilecek 
miktarlar ve esaslara göre Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığına borçlanırlar. 

Borçlar, borçlandırmadan sonra gelen yılın 
Ocak aymı takibeden ve Toprak ve Tarım Re-
fonmu Müsteşarlığınca hasat dönemleri dikkate 
alınarak tespit edilecek olan aylardan başlamak 
üzere yirmiibeş yılda ve yirmibeş taksitte faizsiz 
olarak ödenir. 

Borçlandırma karşılıklarının tespiti, ödeme 
zamanı ve şekilleri ile ilgili hususlar Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca belirtilir. 

'Alacaklar, bu kanunun 206 ncı maddesinde 
saptanan usule göre alınır. 

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

Komisyondan istirham edeceğim, Başkanlı
ğın çalışmalarında ikaz edilecek bir noktayı 
görürlerse- lütfen hatırlatsınlar. Şu anda bizim 
tespitlerimiz budur. 

Dağıtılan toprağın geri alınması ve bırakı
lan toprağın kamulaştırılması : 

Madde 64. — Kendilerine toprak verilen ve
ya bırakılanlar, topraklarını bu kanunun ön
gördüğü biçimde işletmekle yükümlüdürler. 

Bu şekilde işletilmeyen veya terk edilen top
rak, dağıtım yoluyle verilmişse, üzerindeki ya
pı veya tesisler ve varsa sağlanan aynî kredi
ler ve verilen araç ve gereçler geri alınır; sa
hibine bırakılmışsa, bu karjm hükümlerine gö
re kamulaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde önerge bulun
madığı, komisyonca da her hangi bir tadile ta
bi tutulmadığı cihetle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler . Kabul edilmiş
tir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Toprak ve Tarım Reformu örgütü 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı : 
(Madde 182. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı, Başbakana bağlı, tüael kişiliğe. 
sahip ve katma bütçe ile yönetilen bir kuruluş
tur. Başbakan bu kuruluşun yönetimi ile ilgili 
yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyle kulla
nabilir. 

Toprak ve Tanın Reformu Müsteşarlığı; 
merkez örgütü, Merkez Koordinasyon Kurulu, 
Araştırma ve Eğitim Enstitüsü ile Toprak ve 
Tarım Reformu Bölge Başkanlıklarından olu
şur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
müsteşar tarafından temsil edilir ve Müsteşar, 
Yüksek Plânlama Kurulu ve Krediler Yüksek 
Nâzım Heyetinin üyesidir. Başbakan, Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının yönetimine 
ait yetkilerimi bir Devlet Bakanı vasıtasıyle. 
•kullandığı takdirde, o Devlet Bakanı Yüksek 
Plânlama Kurulu ve Krediler Yüksek Nâzım 
Heyetine asil üye olarak kalıbı*. 

BAŞKAN — 182 nci madde üzerinde de ve
rilmiş önerge . yoktur. Komisyon tarafımdan 
alınmış, her hangi bir tadile tabi tutulmamış 
bulunmaktadır. Bu sebeple maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

Personel, araç ve gereç sağlama : 
Madde 186. — Toprak ve tarım reformunun 

etkin bir biçimde başarılması için Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının kendi imkâıı-
lan yeterli olmadığı takdirde yardım ve deste
ğine ihtiyaç duyulan birimlerin bağlı bulunduk-
lan bakanlıklar ve genel n.iidürlükler reform 
program ve projelerinde ör görülen ölçüde hiz
metin gerektirdiği pensond, araç ve gereçleri 
öncelikle Toprak ve T an m R.e formu Bölge Baş
kanlığına sağlamak için gj. ekli tedbirleri alır
lar. 

Sağlanan araç ve gereçler, Toprak ve Tannı 
Reformu Bölge Başkanlığı emrinde hizmet sü
resince kullanılır. Bunların kayıtlan aid-olduk-
ları birimlerce tutulmaya devanı edil;r. 

İhtiyaç duyulan araç ve gereçlerin yurt için
den ve yurt dışından sağlanmasında, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsreşarlığınca lüzum gösteril-

— 367 — 
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anesi halinde, ilgili bakanlık ^e genel müdürlükle
re öncelik tanınır. 

BAŞKAN — 186 neı madde ürerinde de ve
rilmiş bir önerge yoktur. Komisyon tarafından 
ıgeri alınmış, hiç bir tadilât yapılmamış bulun
duğu cihetle Genel Kurulun ittihaz etmiş oldu
ğu karara binaen oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve iskân işleri ile ilgili hükümler : 
Madde 234. — Reform bölgesi içinde ve dı

şında : 
4753 sayılı Kanunun uygulanması sırasında 

18 Ne. lu dağıtım cetvellerine göre 24.5.1971 
tarihinden önce ilgili valilikçe onaylanmış da
ğıtım işleriyle evvelce yapılmış dağıtımların 
Danıştay, mahkeme ve idari kararlar gereğince 
tashih ve ıslah işlemleri, 

Reform bölgesi dışmda : 
a) 'Bu kanunun 11 nci bölümündeki esas

lar dahilinde mera, yaylak ve kışlakların tah
dit ve tahsisi ve tahsis ammemin değiştirilmesi, 

ıb) Toprak ve Tarım Reformu Fonu im
kânları ölçüsünde ve Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının izni ile 4753 sayılı Kanun ve 
efelerine göre evvelce topraklandırılan ailelerin 
bu kanunun 201 nci maddeisyle kurulan Toprak 
ve Tarım Reformu Fonundan kredilenmesi, 

c) 211 nci maddenin üçüncü ve dördüncü 
fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydı ile, 
4753 sayılı Kanun ve eklerine göıe evvelce top
raklandırılan ailelerden arazisini, topraklandır
ma tarihindeki mer'i hükümlere uygun bir se
kilide işlemeyenlerin arazisinin geri alınması, 

id) (Bu kanunun 23 ncü maddesi gereğince 
kiraya verilecek Hazine afazisi genişliğinin ve 
kiralayacak topraiksız ve yeter toprağı olmayan 
çiftçilerin tespiti, 

'&)< 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu kanu
nun ek ve tadilleri gereğince göçmen, göçebe 
ve naklen yerleştirilenlerin iskânı, ekonomik ve 
sosyal ve güvenlik nedenleri ile yerleri kamu
laştırılanların iskânı, köysel alanda iç iskânın 
düzenlenmesi ve höy gelişme merkezi erinin ku
rulması, tarımdaki fazla nüfusun ilgili kuruluş
larla mıüşterelken hazırlan-ıcak projelere göre 
diğer sektörlere iskânı, 

İle illgili hizmetler Toprak ve İskân İşleri 
•Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

6 . 6 . 1973 0 : 1 

'BAŞKAN — Okunan 234 ncü madde üzerin
de de verilmiş önerge yoktur Madde komisyon
ca alınmıştır, her hangi bir tadile tabi tutulma
mıştır. Genel Kurulun almış olduğu karar veç
hile oylarınıza arz ediyorum Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle üzerinde önerge verilmemiş bu
lunan tüm maddeler Genel Kurulun oylarına 
arz edilmek suretiyle müzakeresi bitmiş bulu
nuyor. 

iŞimdi, önerge verilmiş bulunan maddelere 
geçiyoruz. 1 nci madde üzerinde Sayın Ahmet 
Duratooğlu ve ilki arkadaşı. Saym Bahri Kara
keçili ve Sayın Baha Müderrisoğlu, Saym İr
fan Baran, Sayın Coşkun Karagözoğlu önerge 
vermiş bulunmaktadırlar. Madde l'i okutuyo
rum. 

Toprak ve Tarım reformu kanunu tasarısı 

IBİRİNCİ BÖLÜM 

Tanım, amaç ve kavramlar 
Tanım, : 
Madde 1. — Bu kanun açısından toprak ve 

tanım reformu, toprak mülkiyet dağılımının, 
tasarruf ve işletme şeklinin ^e işletmelerle ilgi
li yapının verimlilik Ve sosyal adalet ilkelerine 
uygun olarak düzenlenmesidir. 

BAŞKAN — Söz almış bulunan sayın mil
letvekillerini okuyorum: 

Sayın Durakoğlu, grup adına; Saym Dağ-
daş, grup adına; Saym Seydibcyoğlu, Sayın 
Özgüner, Saym Baran, Sayn: Köpoğlu. 

Madde, komisyondan gelmiştir. Verilmiş bu
lunan hiç bir önerge komisyonca kabul edilme
miş bulunmaktadır; :;>unu da arz etmiş olayım. 

Buyurun Saym Durakr.p-lu, beş dakika ile 
kayıtlısınız, 

C. H. P. GRUBU ADİNA İHMET DURAK
OĞLU (ISivas) — Saym Başkan, Saym Millet
vekilleri. 

'Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı
nın 1 nci maddesi bilhassa ülkemizde çeşitli an
lamlarda kullanılan toprak ve tarım reformu 
kavramı üzerinde bir açıklık getirmek ve bir 
tanıma bağlamaık hedefini gütmektedir. Ancak, 
Hükümet tasarısının 1 nci maddesine ve yine 
aynı tasarının 1 nci madde ile ilgili gerekçesi
ne baktığımız zaman büyük bir farklılık görü
yoruz. 
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1 nci madde; «Bu kanun açısından toprak 
ve tarım reformu, topraık ve mülkiyet dağılı
mının tasarruf ve işletme şeklinin ve işletme
lerle ilgili yapının verimlilik ve sosyal adalet 
ilkelerine uygun olarak düzenlenmesidir.» şek
lindedir. 

Halbuki, bu maddenin ek gerekçesine baktı
ğımız zaman burada bu kanunla toprak işlet
me şeklini, işletme ile ilgili mevcut kurumsal 
yapının yeniden düzenleneceği ve tanımın bu 
şekilde getirildiği ileri sürülmektedir. Hükü
met metninde ise, kurumsal yapı çıkarılmış, 
bilhassa kurumsal kavramı çıkarılmış, ilgili 
yapının, yani işletmelerle ilgili kurumsal yapı
nın değil, yapının verimlilik ve sosyal adalet 
İlkelerine uygun olarak düzenleneceği, şeklin
de tenfaiıbedilmiştir. 

'Simidi burada Sayın Hükümet üyesinden bil
hassa sormak ve gayet açık bir şekilde cevabı
nı istemenin hakkımız olduğuna kailiyim. Zira, 
normal olan gerekçelerle metinlerin birbirine 
mutabakatıdır. Gerekçelerle metinler arasında 
büyük fark doğuran hususların aynı tasarı 
bünyesi içerisinde yeı almaması gerekir. Ama 
burada büyük bir farklılık vardır ve çıkarılan
la gerekçede mevcudolan ve metinde mevcudol-
mayanla gerekçede bulunanı birlikte mütalâa 
dttiğimiz zaman, toprak reformu tarifinin bir 
unsurdan mahrum olmakla korşıkarşıya bulun
duğunu da bu suretle görmek durumundayız. 

Bu nedenle, Hükümet neden gerekçede ku
rumsal yapının yeniden düzenlenmesini tanımı 
içerisine sokmayı zaruret gördüğünü ifade et
miş olmasına rağmen kanun tasarısının metnin
de bu hususu tamamıyle çıkarmış, öyle getirme
yi muvafılk görmüştür1? Evvelemirde Hükümet 
tarafından bu konunun açıklanmasında büyük 
yarar vardır. Ancak bu açıklamanın yapıldığı 
sırada da, Sayın Bakandan bilhassa istirham 
ediyorum, Komisyonda yaptıkları gibi yani bir 
fikri sabit demeyeceğim ama bir vehmi sabit 
içerisinde de cevap vermemelerini istirham ede
ceğim. 

Bizim, bu gerekçede bulunan ve fakat me
tinde bulunmayan kurumsal yapı tâbirinin, 
fcavramınm metinde yer alması hususunda da 
bir önergemiz vardır, buna da iltifat buyurul-
masını istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın 
Dağdaş, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Birinci madde üzerindeki görüşümüz şimdi
ye kadar iddia ettiğimiz bir hususun yeniden 
huzurunuzda teyidine imkân verdiği için Saym 
Başkana teşekkür ediyorum. 

Şimdi ne diyor bakalım bu madde «Bu ka
nun açısından toprak ve tarım reformu, toprak 
mülkiyet dağılımının tasarruf ve işletme şekli
nin ve işletmelerle ilgili yapının verimlilik ve 
sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlen
mesidir.» diyor. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de arazi 
varlığı yalnız zilliyetinde, yalnız tapu ile mül
kiyetinde olanların elinde midir? Yalnız bu 
maksat için bir kanun getirilirse, o kanunun 
adına sosyalist kanun denir. O kanunun adına 
komünist kanun denir. Anayasanın 37 nci mad
desi gayet sarihtir; «Devlet toprağı verimli ola
rak işletir.» Hangi toprağı? Çayırı ile merası 
ile ormanı ile her türlü varlık her türlü potan
siyeli verimli olarak işletir diyor. Burada ne 
getiriyorsun ? Sanki zilliyetinde toprak bulun
duran Türk çiftçisi, tapusu ile tasarruf ettiği 
arazisini çalıştıramıyor da büyük gasıplar var
mış, yani bir devri 50 yıllık Cumhuriyeti bu 
kanunun birinci maddesi inkâr ediyor, Medenî 
Kanunu inkâr ediyor, kanunlarla edinilmiş hak
ları ortadan kaldırıyor. Bu gasıplar varmış, 
Türkiye'de 50 binlik 100 binlik jandarma kuv
vetiyle veya eşklya kuvvetiyle gaspedilmiş ara
zi mülkleri varmış gibi mülkleri düzenleyen bir 
kanun getiriyor. 

Halbuki bu kanunun ' amacı, toprak ve ta
rım reformunun amacı; verim ve geliri artır
mak, birim sahadan en çok verimi nasıl alaca
ğız, bununla Türkiye'nin geleceğindeki insan
ları en iyi ve en güzel şekilde de nasıl besleye
ceğiz? Reformdan, ıslahattan mâna bu. Su kay
naklarını nasıl çalıştıracağız? Nerenin mera 
olarak kullanılmasının, nerenin orman olarak 
kullanılmasının en ekonomik ve en çok insanı 
beslediğini tespit edecek. Böyle bir şey mi var? 

Hakikaten toprak stratejisinde, Karaosman-
oğlu ve arkadaşlarının neşrettiği, Birinci Erim 
Hükümetinin neşrettiği 14 Ağustos Kararname
sindeki temel ilke bu kanunun amacı olmuş, 
maksadı olmuştur. Bu kanun yalnız ve yalnız 
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suçsuz olarak, haksız olarak büyük ölçüde 
kıtfk bin emekle meydana gelmiş olan, Türkiye 
Cumhuriyetinin 1924'ten bu yana Anayasasıyle 
Medenî Kanunuyla teminat altına alınmış olan 
mülkiyet hakkını mutlak: surette zedeliyor ve 
adına da sosyalist kanun dedirtiyor. Bunun 
başlka türlü tefsiri yoktur. Hiçbir kimse bunu 
iddia edemez. Ellimde ilmî literatür vardır; meş
ru mülke, verimli mülke en çek gelir ve verim 
sağlanması için sarf edilen emeğe yönelinen her 
tedbirin adı asgarîden sosyalisttir veyahut da 
mülkiyet rejimini ortadan kaldırmadır. 

BAŞKAN —• Sayın Dağclaş, sonuçlandırınız 
efendim. 

BAHİRİ DAÖDAŞ (iD-vamla) — Bağlıyo
rum, bağlıyorum. 

Anayasamızda, gerek toprak refonmu ilkele
ri ve stratejisi adı altındaki yayınlanan karar
namede yer alan servet dağılımının düzenlen
mesi ilkesi ve gerek tasarının birinci maddesin
de yer alan mülkiyet dağılımının düzenlenme
si ilkesi Anayasaya aykırıdır. Aykırıdır, böyle 
bir madde koyamazsınız. Bıı maddenin ışığında 
da bir kanunu Meclisten çıkarıp Meclisin adını 
sosyalist Meclis dedirtemezsiniz. 

NİHAD EÜRıŞAI) (İzmir) — Hadi canım 
sende. 

BAHRİ DA&DAŞ (Devamla) — Sonra gü
lensin, Ben senin sahana hiç karışmıyorum, 
müsaade et de bunu da ben bileyim. 

Bu kanun ve onun 1 nci maddesi Anayasa
nın 37 nci maddesin2, 36 neı maddesine ve 52 
nci maddesine, mutlak m.înada ters düşüyor. 
Böyle amaçları ancak sosyalist ülkelerde çıka
rılan kanunlarda bulursunuz. Medenî ve hür 
ekonomide yaşayan milletlerin hayatında böy
le bir amaç, böyle bir 1 nci madde yoktur. 

'Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, buyurun. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Hü
kümet tasarısının 1 nci maddesi, Komisyondaki 
ilk müzakeresinde olsun ve verilen önergeler 
üzerine Komisyonca geri alındıktan sonra olsun 
tek bir kelime değiştirilmeden komisyonca ka
bul edilmiş ve Yüce Meclisin huzuruna getiril
miş bulunmaktadır. 

Yalnız, Sayın Durakoğlu arkadaşım da işaret 
ettiler. Bu kanunun Hükümetin getirdiği ge
rekçede madde gerekçeleri var. Şimdi Komis-
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yonca kabul edilen ve Hükümetçe getirilen 
madde metninde bu kanun açısından toprak ve 
tarım reformu, toprak mülkiyet dağılımının ta
sarruf ve işletme şeklinin ve işletmelerle ilgili 
yapının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine 
uygun olarak düzenlenmesidir, şeklinde. Hal
buki aynı tasarının aynı Hükümetin imzasını 
taşıyan gerekçesinde ise, tanımı şu şekilde de
ğerlendiriyor : «Çeşitli anlamlarda kullanılan 
toprak ve tarım reformunun bu kanun açısın
dan bir tanımı verilmiştir.» Aynen okuyorum 
gerekçeyi : 

«Bu tanım, Anayasanın 37 nci maddesinin 
(Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve topraksız olan ve yeter top
rağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak ama-
ciyle gereken tedbirleri alır.) hükmüne uygun 
düşmektedir.» 

Gerek toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve gerekse toprağı bulunmayan 
çiftçiye toprak sağlamak için günümüzdeki top
rak mülkiyeti dağılımının ve toprak işletme. 
şeklinin sosyal ve iktisadî kalkınma hedefleri
ne ve çabalarına uygun olarak düzenlenmesi ge
rekmektedir. 

Bu kanunla, toprak işletme şeklinin işletme 
ile ilgili mevcut kurumsal yapının...» Bunu biz 
demedik muhterem arkadaşlarım, Hükümet ge
tirdiği gerekçesinde söylüyor bunu. «... Modern 
işleme esaslarına göre yeniden düzenlenmesi 
tanımı getirilmiştir. Tanımda önerilen düzen, 
Anayasanın 41 nci maddesinin; (İktisadî ve 
sosyal hayat, adalete ,tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenle
nir.) hükmünden hareket edilmiştir.» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bir hükümet, 
komisyona veya Meclis huzuruna bir tasarıyı 
ıgetirirken elbette ki gerekçe ile metnin biribiri-
ne mutabık olması gerekir. Bunun izahını bul
mak mümkün değildir. Sayın Bakan, tümü üze
rindeki müzakereler bittikten sonra Mecliste 
yaptığı konuşmasında - metni elimdedir - şöyle 
demektedir : Kısaca bir kısmını okuyorum. 

«Ülkemizde de tarım arazileri üzerinde mül
kiyet dağılışında yer yer çok büyük farklılıklar 
bulunduğu bir gerçektir. Bugün 263 köy şahıs
lara, 262 köy ailelere ve 218 köy de sülâlelere 

} ait bulunmaktadır. Kısaca, 743 köy, yani mev-

370 — 
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cut köylerimizin yaklaşık olarak % 2'si bugün 
hâlâ şahıslara, ailelere veya sülâlelere ait bulun
maktadır. 

Yurdumuzda sosyal barışın sıhhatli bir şekil
de kurulabilmesi ve devamını temin edebilmek 
için 20 nci yüzyılın gerçeklerine uymayan bu 
gibi durumlara süratle son vermek zorundayız.» 
diyor. 

Muhterem arkadaşlar; peki o halde, «Kurum
sal» tabiriyle ifade etmek istediğimiz, bu şekil
deki, bugünkü adaletsiz toprak dağılımıdır, top
rak düzenidir. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, sonuçlan
dırınız. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Binaenaleyh, biz teklifimizde bu tâbirin ithaliy
le Hükümet gerekçesine uygun bir metnin ka
bulünü istirham etmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; bizim önerimizde bir 
de tasarruf ve işletme şekli mahiyetinde olan 
metindekinin, neyin işletme şeklidir bu, getiri
len, «düzenleme» ile neyin işletme şekli düzel
tilmektedir? Biz, bunda toprak işletme şeklinin 
düzeltilmesi olarak maddenin bu şekilde tedvin 
edilmesinin neyin işletme şeklinin düzeltilmesi
ni amaç edindiğini de ifade etmiş oluyoruz. 

Bu suretle, önerimize iltifat buyurulmasmı 
istirham ediyoruz. Sayın Bakanın, tümü üzerin
deki müzakerelerden sonra yaptığı konuşmada 
kendi ifadesinde yerini bulan adaletsiz toprak 
dağılımının kurumsal yapıyı ifade ettiğini belir
terek... 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu... 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) -+ 

Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bitiriyorsunuz; ama 8 dakika 

oluyor. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 

Bundan kaçılması sebebinin de izah buyurul-
anasını istirham ediyorum. 

Saygılar* sunarım. 
BAŞKAN — Rica edeceğim. 
Muhterem hatip arkadaşlarımdan istirham 

edeceğim, Başkanlığın ihtarına imkân vermez
lerse çıok mütehassis olurum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan söz is'tiyorulm. 

BAŞKAN — Ne adına efendim?.. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına. 
BAŞKAN — Gene Grup adına?.. 
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1 BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bahri Dağ-

daş, Demokratik Parti Grubu adına. 
D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Yine, 1 nci maddede biraz evvelki mâruza-
I (tum'la ifade ettiğim hususları rakamlarla sara-
I hate kavuşturmak için ikinci defa söz almış bu

lunuyorum. 
Türkiye'deki mülkiyet dağılımına bir göz 

atalım ". 
Türkiye'deki mülkiyet dağılımı, 1 ilâ 50 dö-

nütaı arasındaki arazi sahib'i, yani mülk sahibi 
veya zilyedinde arazi bulunduranlar toplam ara
zinin % 23'ünü elinde tutuyorlar. 

Yine Türkiye'de 50 ilâ 100 dönüm arasında 
bulunanlar % 23, 37'sini elde tutuyorlar. 

Yine 101 ilâ 200 dönüm arasında arazi dağı
lımı % 23,24'üdür. 

2CÖ ilâ 500 dönüm arasındaki arazi dağılımı 
% 16,98\lir. 

500 ilâ 999 arasındaki arazi mülkiyet dağılı
mı % 4,51 'idir. 

1 03*0 ilâ 2 500 dönüm arasındaki arazi da
ğılımı, bütün arazinin % 2,21 "idir. 

2 501 ilâ 4 999 arasındaki dağılım % 1,87'si-
dir. 

Türkiye'de 5 000 dönümür v itümdeki arazr 
dağılımı da, tüm araziye oranı % 2,43'üdür. 

Şimdi, mülkiyet rejimini düzenleyeceğim; 
biraz sonraki maddelerinde de hakikaten mo-

I dern veya örnek işletme tavanlarını tespit et'ti-
I ğimiz zaman, Hükümet ve bu tasarıyı hazırla-
I yanlar, Türkiye'yi dışarıya gösterdikleri zaman, 

Türkiye'de sanki, şu elimdeki diğer bir tabloda 
I olduğu gibi meselâ Ekvator'da, Guataımala'da, 

meselâ Kolombia'da (meselâ Şili'de sanki ara-
I zinin % 60'ı, 70'i üç ilâ dört kişinin elindeym'iş 
I de bunun için bir sıosyal adalet ilkeleri ışığı al

tında mülkiyet düzenlemesine zaruret varmış 
gibi gösteriyorlar. Bu, Milletimize bir bühtan
dır. Bu, 1924'den beri gelişen Cumhuriyetimize 
bir bühtanıdır. Bu, olsa olsa bir sosyalist yala-

I nıdır. Arz ederim. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş-
I kan, sayın arkadaşlarım; 
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I nci madde, onu takibeden 2 nei maddeyi 
de içine alacak bir biçim taşımaktadır aslında. 
Anayasanın 37 nci maddesi, açı'kça toprak mül
kiyetinin ne olduğunu ve bunun da hangi çerçe
ve içinde bulunduğunu sarih olarak almış, yaz-
ımış. Simidi bunu beş dakikaya sığdırabilmek 
için tekrar 37 nci maddeyi okumanın gereği 
yo'k. 37 nci maddenin ışığı altında, o espri ile 
getirildiği iddia edilen ve gerekçede öyle hazır
lanmış olduğu halde, 1 nci maddenin öyle çık
mamış olduğu, Komisyondan bâzı rötuşlarla 
çıkmış olduğu göze çarpmaktadır. 

Arkadaşlarım; denilebilir ki, maddedeki 
«yapı» ile tasarının gerekçesindeki «kurumsal 
yapı» arasında büyük bir fark yok. Uygulama
da büyük fark olur. Bugünkü toprak mülkiye
tini nazarı itibara alırsak, toprak işletime şek« 
linin işletme ile ilgili mevcut «yapı»1 nm, «ku
rumsal yapının», yani bu gerekçede görüldüğü 
gibi, esas alınması halinde bugünkü mevcut 
toprak işletme şekli ve mülkiyetteki mevcut 
«yapı» esas alınmış olur. E, «kurumsal»1 denil-
mezse ne olur? Arkadaşlarım; gerçeği' görmek 
lâzım. Türkiye'de bir toprak reformu ne için 
yapılıyor? Toprak reformu, sosyal, ekonomik 
ve siyasal amacı olan, üç hedefi olan bir re
form olmalıdır. E, toprakta, Türkiye'de da
ğılıma bakarsak; toprak ağalığı, bahçe ağalığı 
diyebileceğiımiz, hattâ büyük ölçüde 5, 10, 15 
köyü içine alan büyük ağalığı gözönünde tut
tuğumuz zaman, Toprak Reformu dengeli bir 
Toprak Reformunu elde edebilmek kasdıyle ge
tiriliyor ise, sosyal adaleti temin edecek ise, 
sosyal, siyasal, ekonomik bir amaca ulaşması 
isteniyor ise, kurumsal payı dediğimiz, sadece 
yapı sözcüğünden daha geniş; ama çok da uy
gulamada kolaylık verebilecek bir deyim getir
menin yararını görmekteyiz arkadaşlarım. Bu 
getirilmediği taktirde aynı anlama gelir. E, 
peki Sayın Sözcümüz Durakoğlu'nun belirttiği 
gibi Komisyon, kurumsal kelimesinin, sözcü
ğümün neyinden kaçınmıştır1? Nedeın sakıncalı 
görmüştür? Bizim anladığımız sözcükteki ku
rumsalı kendileri başka nasıl anlarlar? Bu 
yapı ile kurumsal yapı deyiminin, sadece yapı 
sözcüğü ile kurumsal yapı deyiminin birbirüyle 
karşılaştırılması halinde, bu madde ile sarahat 
getirildiği iddiasını yaptığımız halde, buna ne
den karşıdırlar? Açıklamaları, madde tedvi
ninde oyların da şüphesiz dağılımında yararlı 
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olur kanısındayım. Bu sebeple biraz sonra mü
zakeresini yapmak imkânı bulacağımız önerge-
ımize de iltifat buyurulmasını rica edeceğiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon Başkam Sayım İlha
mı Ertem, buyurunuz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına söz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
iSaym Dağdaş, kanun hakkında karnımla bağ
daşması mümkün olmayan çok ağır isnatlar
da bulunmasaydı, zamanınızı almayacaktım. 

Bu kanun, ne mülkiyetin bugüne kadar olan 
şeklimi bir gasp şeklinde göstermektedir, ne de 
mülkiyeti ortadan kaldırmaktadır, ne de bir 
sosyalist kanundur. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ta kendisi
dir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Devamla) — Bunun tamamen aksine 
Türkiye'de mülkiyeti yaygınlaştırmayı hedef 
tutan bir kanundur ve bu kanun... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Tamamen sos
yalisttir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Devamla) — Sayın Dağdaş'm dediği
nin hilâfına tamamen Anayasamın 37 nci mad
desine uygun olan bir kanundur. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — 37 nci mad
deyi, okuyacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ' İLHAMİ 
ERTEM (Devam/la) — 37 nci madde o kadar 
çok okundu ki, tekrar okunması fazla görü
lebilir; fakat 37 nci maddeye aykırıdır, dendi
ği zaman da, 37 nci maddeyi tekrar okumak 
zarureti ortaya çıkıyor. 

«Madde 37. — Devlet, toprağın verimli ola
rak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçlarıyla gereken tedbirleri 
allır...» İşte kanun bu tedbirleri almıakıtadır ve 
birinci maddede, «mülkiyet daığıflımımım, tasar
ruf ve işletme şeklîmin ve işletmelerle ilgili ya
pının verimlilik ve sosyal adalet ülkelerine uy
gun olarak düzenlenmesini sağlar» demekle, 
Anayasanın şu çiftçiye, toprağı olmayan ve ye
ter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak verime 
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amaçlarını gerçekleştirmeyi ve aynı flamanda I 
yine devam ediyorum, «Kanun, bu amaçlarla, 
değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre 
toprağın genişliğini gösterebilir.» enirine uyan 
bir tanımdır. Binaenaleyh, şiddetle ve mantık
la, hukuk bilgisiyle, ilimle imkânı olmayan 
«bu kanun sosyalist bir kanundur, bu kanun 
Anayasanın 37 nci maddesine aykırıdır» sözle
rini reddediyorum. Anayasa bu kadar açık ve 
sarihtir. 

Sayın Dağdaş, buyurdular ki, Türkiye'de, 
•sanki Guatemala'daki, falandaki gibi toprak 
birkaç kişinıin elinde irmiş gibi gösteriliyor. Bu 
da zabıtllardâki ifadelilerimize aykıırı.' Burada 
tümü .üzerinde konuşurken, Türkiye'deki top- I 
rak dağıtımını arz ettim ve dedim ki, «Türki
ye'de 500 dönümden büyük toprak işletmeleri 
trüm tarımsal arazinin % 11,1'ini .teşkil eder.» 
Binaenaleyh, nasıl bundan Türkiye'de bütün 
topraklar şu kadar kişinin elinde imiş gibi 
gösteriliyor denir ? Konuşmalarımızın hiç birin
de buna ait hususlar geçmedi. 

Bir hususa da temas edip sözlerimi! bitiriyo
rum. 

Sayım Halk Partisi sözcüleri, kurumsal ya
pı üzerinde durmaktadırlar. Kurumsal yapıyı 
Komisyonumuz fazla bulduğu için ve buradaki 
ifadeler, Türkiye tarımının gerektirdiği re
formun niteliğini saydrğı için faydasız bulmuş
tur. Çünkü kurumsal yapının ne demek oldu
ğunu kimse net olarak orta yere koymamakta
dır. Eğer bunun ardında ne olduğunu açıkça 
bilmek ve söylemek ilmen mümkün olsa, o za
man münakaşasını yapabiliriz. Kurumsal yapı 
deyince, bunun içine müesseseler giriyor. Ya
ni Devlet işletmeleri, çiftlikler ve saireler... 
Binaenaleyh, şu madde, işletme yapısını tan
zim etmek ve düzenlemekle Türkiye'de Anaya
sanın 37 nci maddesinin arzu ettiği reform ge
rekleri gelmektedir. Birinci maddesi Anayasa
mızın istediği gibi, onun arzu.ettiği bütün re
formun unsurlarını havidir. Ne Sayın Dağ-
daş'ın dediği gibi sosyalist bir kanundur, ne de 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin dediği gi
bi, kurumsal yapı gibi kelimeleri ifade etme
diği için bu ilkelere aykırıdır. 

Bu sebeple Komisyonumuz verilmiş olan 
önergeleri reddetmiştir. 

Arz ederim. J 
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BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın İmer, buyurunuz. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Sa
yın .Başkan, muhterem milletvekilleri; 

. Biz, bu kanun tasarısı görüşülürken umu
mu hakkında geırek bendem evvel yine grup 
sözcüsü olarak konuşmuş oılan Sayın Bahri 
Dağdaş Bey ve gerekse ben, bu tasarının daha 
evvel çıkarılan Öntedbirler tasarısı gibi, mülki
yete el attığı için yarın kolektivizime doğru gi
deceklere en azından bir payanda olacağı iddi
asını burada belirtmiştik. 

Biraz evvel konuşan Sayın Komisyon Baş
kanının iddiaları kendilerime göre doğru ola
bilir; ama biz de burada umumu hakkında fi
kir ve kanaatlerimizi ileriye sürerken, bu nok
ta üzerinde durmuş ve bu haliyle bu tasarıyı 
Bu Meclisten geçirmemek için grup olarak ka
nunların ve İçtüzüğün bize vermiş olduğu bü
tün yetkiyi sonuna kadar kullanacağımızı Yüce 
Meclise arz etmiş bulunuyoruz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Malûm, 
söylemeye lüzum yok. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Evet, evet. Vatandaşın önüne gideceğiz, top
rağın mülkiyetini kim kayıtladı, kim kısıtla
dı, kapalı kapılar arkasında nasıl konuşulu
yor, komisyonlarda nasıl konuşuluyor; Mec
lislerde nasıl kaptı kaçtı kanun çıkarılıyor, 
vatandaşım önüne gidildiği zamanda nasıl mül
kiyet müdafaası yapnlıyor Meclis zabıtlarından 
vatandaşa tescil edeceğiz.. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Evvelâ Meclise devam ediniz, 3 aydır gelme
yip de burada nasıl bunu söylersin? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Müdaha
le ^etmeyiniz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
İçtüzüğün açık hükmüne rağmen, 112 ncii mad
denin hükmüme rağmen, bir mazbatanın Ko
misyon tarafından tanzimi mevcut iken, bu hu
susta söz verilmiş olmasına rağmen, yanlışlı
ğa düşüldü, diyerek, Başkamın burada Komis
yonun dağıtılması jeabeden mazbatasını azalara 
dağıttırmadan nasıl müzakere yaptırdığını... 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
verdim size. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Tamam Sayın Başkan. Kanunlar Anayasaya.. 
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BAŞKAN — O mesele bitti, çok geride kal
dı o efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, kalnımlar Anayasaya... 

BAŞKAN — Zabıtlara .geçti. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Başkan sözümü kesece'kseniiz,.. 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz ver

dim size. Onun üzerinde konuşun. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Kanunlar Anayasaya uygun olmak mecburiye
tindedir. Anayasaya göre (kamunların Anayasa
ya uygun olması için İçtüzük hükümlerine göre 
görüşülmesi lâzımdır. Ben de diyorum ki, İç
tüzük (hükümlerine göre görüşülmüyor Sayın 
(Başkian sayenizde... 

Diğer tarafa gelinde; Anayasanın 37 nci 
maiddesli açıktır. Burada getirilen kanun hük
mü de açıktır. Maddede diyor ki; «Bu ka
nun açısından Toprak ve Tarım Reformu, top
rak .mülfciyeıt 'dağılımının, tasarruf ve işletime 
şeklinim ve işletmelerle ilgili yapının verimlilik 
ve sosyal adalet ilkelerine uygun olanak düzien-
İenmesildir.» 

Burada görülüyor ki bu kanun, sadece top
rak dağıtımının ötesinde hiçbir ' hüküm getir
memektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Yanlış. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) -
Ve yapılan bu toprak dağıtımı, mülkiyete 
doğrudan doğruya el atmanın ötesinde hiçîbir 
imâna taşımamaktadır. Bu yönü ile Anayasanın 
37 nci maddesine açıkça aykırıdır. Anayasa
nın bu 37 ncii maddesinin müzakeresi sırasında, 
Aniayasa Komisyonu Başkanı adına konuşan ve 
şimdi bu kanunu müdafaa eden Hükümetin koa
lisyon kanatlarından hininin içerisinde bulunan 
Sayın Paksüt'ün açık beyanı vardır. Bu be
yanları içerisinde aynen şöyle söyleniyor: 

«Devlet, çiftçinin işlediği veya işleyebilece
ği toprak ve işletme araçlarının doğrudan doğ
ruya veya ortaklaşa sahip olmasını sağlayacak 
tedbirleri alır» fıkrasındaki «ortaklaşa» tâbi
rinden doktrin mevzııubahis olmayan bu Ana-
yıasıada bir kollektivizm mânasının çıkarılabile
ceği belki de ciddî olarak düşünülmüş, ihtimal' 
olarak ileri sürülmüştür., Bakınız o zaman ne
leri ele almışlar ve «ortaklaşa» tâbiri kalkıj^or. 
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«Buradaki nıevzuubahis olan «ortaklaşa» tâbi
rini, müşterek veya iştirak halindeki mülkiyeti 
ifade zımnında kullanmıştık. Muhakkak ki, as-
lolan herkesin münferiden bir şeye sahip olma
sı, aslolan ferdî mülkiyeti korumak ve gö
zetmektir. Bu itibarda bâzı iltibaslara mahal 
verilmesi ihtimalini de düşünerek, buradaki! or
taklaşa tâbirin,! lüzumsuz saydık. 

BAHRİ DAĞDAŞ (K>nya) — Doğru, doğ
ru. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ
LAY İMER (Devamla) — Onun içindir ki, ha
zırladığımız ikinci linetinde bu tâbir yer alma
mıştır.» devam ediyor: 

BAŞKAN — Sonuçlandırınız efendim. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Bağlıyorum efendim. Yalnız arada sözlerin ke
sildiğini de nazarı itibara alınız Sayın Başka
nım, ısizinıle olan müziakereımiz sırasında. 

BAŞKAN — Sonuçlandırınız efendim. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Şimdi arkadaşlarım, burada bir değişiklik 
daha vardır. Bu da, her halde Yüksek Heye
tinizin dikkatinden kaçmamıştır. Metinde, 
«toprağı n genişliğini gösterebilir» deniliyor. 
Bu «gösterebilir»! kelimesi, tâyin ve tespit mâ-
nasındadır. «Tâyin ve tespit» yerine Türkçe 
deıyim kullanılmıştır. Filhaikika, hepimizin bil
diği gibi, ıbizJim Medenî Kanunumuzda da, 
terekede, taksimde buna ait hükümler ara-
isınida; ziraî işletmeler balbıında, esasen mevcut 
vahdetin muhafazasını gerektiren hükümler 
sevk edilmiştir. Bu hükümler, yeni hüküm
ler değildir. Medenî Kanunumuzu kabul) etti
ğimiz andan itibaren mevcut olan bu hükümHe-
ırin, yeni Anayasamızda da belirtilmesinde isa-
'beıt görülmüştür. Burada genişlikten balıse-
dilm esindeki... 

BAŞKAN — Sonuçlandırır mısınız? Hâlâ 
okumaya devam edecek misiniz ? 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Bağlıyorum efendiım. (A. P. sıralarından «Bağ
lıyor mu?» sesleri) 

BAŞKAN — Pekâlâ, nasıil bağlanacak efen
dim? 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
— 4 satırım vardı.- (A. P. sıralarından gülüşme
ler) Yalnız Başkan, ben konuşurken, konuş
mama -saat tu t tum- iki dakika da siz mâni 
oldunuz. 
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BAŞKAN — Saat .nerede tuttunuz efen
dim? 

MUSTAFA KUBÎLÂY İMER (Devamla) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Hiç sönmedim bir saat tutul
duğunu? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Saati ben 
tuttum, ^ Sayın Başkan. 

MUSTAFA KUBÎLÂY İMER (Devamla) — 
Evet. 

Yeni Anayasamızda bdirt imesinde isabet 
(görülmüştür. Burada «Genişlik» ten. bahsedil-
anesindeki maksat, malı çok oâam büyük çift
lik sahiplerinin malını kıskanmak değildir. Ve
rimsiz hale gelecek olan arazinin verimini kur
tarmak gayesine matuftur. Bu maksatla düşü
nüldüğünü açıklamakta fayda mülâhaza ederim. 
Yoksa, geniş arazi sahibinin, arazisini elin
den alıp dağıtarak, araziyi verimsiz haile ge
tirmek gibi bir düşüncemiz yoktur.» 

Bu şartlar altında getirilen kanun, «ortak
laşa» tâbirini bile Anayasadan, Anayasanın 
bu maddesinden çıkaran bir düşünüş ve ondan 
sonra buraya getirilen, mülkiyeti parçalama
nın ötesinde, vatandaşı birbirine düşürmenin 
ötesinde hiçfbir hüküm getirmeyen, koilekti-
vizm kokan bir kanun tasarısıdır. Buna «evet» 
demeyeceğiz, sonuna kadar da dedirtmeyece
ğiz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Siz Mecli
si kapatmak mı istiyorsunuz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O za
man demokrasi nerede kaldı ? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sen de ne 
diyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, çok rica ede
rim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — «De
dirtmeyeceğiz» demek ne demek? Belki ben de 
bir şey diyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakam öztrak, 
buyurunuz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
ıSayın Başkan, değerli milletvekilleri: 

(Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik 
Parti grupları adıma, 1 nci madde ile ilgili ola
rak yapılmış olan tenkidlere kısaca cevap arz 
etmek isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin değerli hatip
leri; 1 nci maddede, «İşletmelerle ilgili kurum

sal yapı» deyimi kullanılırken, «-kurumsal» keli
mesinin çıkarılmış olmasını; «İşletmelerle ilgili 
yapı» şeklinde ifade edilmiş olmasını, bir tenkid 
olaralk ileri sürdüler ve gerekçe ile madde met
ni arasında bir tutarsızlık olduğunu belirttiler. 

Hiçbir zaman, hiçibir kanunun maddesiyle 
gerekçesi, kelimesi kelimesine aynen tekrar ola
maz. Bundan dolayı, bu hususu belirtmek iste
rim. 1 nci madde Toprak Reformunun amacını 
gayet iyi açıklamıştır. Tıopra'k mülkiyeti, topraık 
üzerindeki tasarruf şekli ve işletme şekillleriyle 
ilgili olaraak, sosyal adalet ve verimlilik ilkesi
ne göre, kanun tasarısının yeni bir düzenleme 
getirdiğini açıkça dile getirmiştir. 

Nitekim, gerekçede «sosyal adalet, verimli* 
lik ilkeleri» tabirinin de aynen kullanılmadığı
nı göreceklerdir. Gerekçe bazen daha farklı ifa
de edilir, madde metni daha farklı ifade edilir. 
Bu balkımdan hiç bir tutarsızlık mevcut değil
dik 

Sayın Demokratik Parti sözcüleri; tasarının 
sosyalist veya kollektiıvist bir düzen getirdiği
ni, iddia ettiler. Bu tamamen hiç bir gerçeğe 
dayanmayan bir iddiadan ibarettir. Tasarı, Ana
yasamızın 37 v<e 38 nci maddelerinin ruhuna 
tam uygun şekilde ele alınmıştır. Toprak mülki
yetine, toprağın sınırlı olması ve faızla insana ge
çim imkânı sağlamak amacıyle bedeli ödenmek 
suretiyle bir takyit getirilmesi, her demokratik 
ülkede ihtiyaç duyduğu zaman baş vurulan bir 
yoldu*4. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hiç bir yerde 
yoktur. Demokratik ülkelerin hiç birinde yok
tu.'. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (Devam
la) — Nitekim, memleketimizde mevcut tarım iş
letmelerinin % 11,1 'inin 500 dönümden yukarı 
toprağa sahibolduMarı, ancak işletme olarak da 
bunların, memleketteki tarım imletmelerinin %05'd 
olarak görüyoruz. Bundan dolayı, toprak müükiyeti 
üzerinde bedelini ödemek suretiyle Anayasa 
doğrultusunda tam demokratik yoldan değişik
likler getiren bir tasarıdır. Tasarlıda asla hiç 
bir kollektvizm kokusu olamaz. Tasarı 237 mad
deden ibarettir. Kamulaştırma ile ilgili madde
leri 24 tanedir. Yani tasarının . maddelerinin 
1/10'u sadece kamulaştırma ile ilgilidir. Onun 
dışında kooperatifler vardır. 
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MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — I 
Kooperatifler değil, kollro'zlar vardır. I 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK. (De
vamla) — Onun dışında mera, yaylak ve kış
laklar vardır. Onun dışında, arazinin toplu'laş-
tırıilması vardır. Hepimiz biliyoruz ki; Türkiye' 
de arazi çok düşük parçalara bölünmüştür, ik
tisadî olarak işletilememektedir. Bütün bunları 
düzenlemek üzere., bütün medenî, uygar ve in
san haklarına riayetkar ülkelerin yaptıklarını 
biz de bu tasarı ile yapmak istiyoruz. 

BAHRÎ DA&DAŞ (Konya) — Demokratik 
•memleketlerden birini misal olarak veriniz Sa- j 
yın Bakan, misaliniz yoktur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De- j 
vamila) —• Nitekim, yol yapmak ist ediğimiz za
man kamulaştırma yapmıyor muyuz? Bedelini 
'ödüyoruz, araziyi kamulaştırıyoruz. Burada i 
«teollektivizm kokusu olduğunu» ileri sürmek, [ 
Anayasanın 37 ve 38 nci maddelerini iyice an
layamamaktan ileri geliyor her halde, bu husu
su belirtmek isterim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Anlayamayanlar belli. 

BAŞKAN — Lütfen çok rica edeceğimi efen
dim, sataşılmasın. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Kimin amlavıp, kimin anlayamadığı belli olu
yor Sayın Bakan. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Ba
kan, buyurunuz, 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, eğer sözlerimize bir müdahale. 
varışa, biraız evvel zatı âliniz de yaptınız. 

BAŞKAN —• Çok rica ederim Sayın İmıer, 
çıok rica ederim efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Ben de çok rica ederim Sayın Başkan. Burada 
müzakereleri haindi hale getirdiğiniz belli. 

BAŞKAN — Sayın... 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Biraz evvel süz aldığımızda konuşturmuyorsu
nuz, zaten 5 dakika. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Siz 
muhatabım değildiniz. 

Sayım Durakoğlu, ıgruibunuz adına buyuru
nuz. 

MUSTAFA. KUBİLAY İMER (Konya) — ' 
Ben sizin muhatabınız değilsem,, siz de benim | 

mulhataibım değilsiniz. (A. P. sıralarından «Hop
pala» sesleri) 

BAŞKAN —• Ö anlamda söylemiyorum. Mü
zakere bakımından efendim. 

' MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
O halde sözlerimize dikkat edelim. 

BAŞKAN — Çok asabisiniz, çıok. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Biz asatbi de

ğiliz Sayın Başkam, biz fikiriz, fikir... 
BAŞKAN — Belli, belli. 
Oturduğunuz yerden lütfen müdalhale etme

yiniz. 4 defa grup adına konuşuyorsunuz, imkân 
sağlanıyor, fikirlerinizi.. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Görüşmeleri 5 dakika ile talhdit ettiniz, 10 defa 
da konuşuruz. 

BAŞKAN— Efendim, bu tahditler yalnız 
buna maftısus değil. Siz bulunmadığınız için bil-
miyorsumuz. Bundan evvelki reform kanunu da 
çıktı, onlar da tahditli ge'çti. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Kaptı kaçtı, kanun çıkamaz buradan. 

BAŞKAN —• Tabiî. Burada yoktunuz. 
BAHRİ BAĞDAŞ (Konya) — Böyle kanun 

çıkması ve sizin yaptıklarınız usulsüzdür. 
BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamo

nu) —• Meclise gelmiyorsunuz, diyorlar. G-elip-
te ne yapalım yani, konuşturuılmadıktan sonra? 

BAŞKAN — CumJhuriyet Halk Partisi Gru-
'bu adına Sayın Durakoğlu, buyurunuz efen
dim. 

O. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK* 
OĞLU (iSivas) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri t 

ıSavm Komisyon Başkanı ve Sayın Bakanı 
dinledikten sonra, tekrar huzurunuza çıkmak 
zaruretini hissettiğim için özür dilerim. 

Evvelâ, Sayım Komisyon Başkanı; gerekçe
de bulunan ve fakat metinde bulunmayan «ku
rumsal yapı:»'nm, metinde yer almamıasıını, ilim
de kurumsal yapı kavramımın kesinlikle açıklan
madığından ve kesin bir anlama kavuşmayan 
bir kavramı da madde metnine sokmakta mah
zur gördüklerinden ve bu gerekçe ile de bu kav
rama maddede yer vermediklerinden bahsetti-
le*. 

öte yandan, Sayın Bakan,' «Hiç bir kanun 
maddesi ile gerekçesi arasında kelimesi kelime-



M. Mecüsa B : 122 6 . 6 , 1973 O : 1 

sine tutarlılık aranamaz» dediler. Dikkat huyu-
rulursa, bu iki beyan arasında tutarlılığın bu
lunmadığı ortadadır. Evvelemirde Sayın Ba
kan, «bu sözleri söylemeden önce, bu konuda 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, Ko
misyonda, hizam şurada ileri sürdüğümüz hu
susları ileri sürdükleri sırada, Sayın Bakanın 
verdiği cevapları hatırlatmak isterim. Sayım 
Bakanın, «kurumsal yapı»'dan neler kaydedil
diği konusunda verdiği cevapları, ithamları ve 
isnatları ben burada tekrar etmek istemiyorum. 
Çünkü, bunların hiç bir zaman mühatalbı biz 
olamayız; yani Cumhuriyet Halk Partisi ola
maz. (A. P. sıralarından «kim olacak?» sesle
r i) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Efen

dim, siz de olamazsınız. Mutlaka «bir muhatalbı 
mı olması lâzım? Ve hiç bir kasdım da yok si
zin için. Lütfen dinlemek lütfunda bulunursanız 
göreceksiniz ki, niyetim de yok böyle bir şeye.. 

Efendim, Sayın Komisyon Başkanı diyorlar 
ki ; «elimde bu kavramın açık bir anlamı yok
tur.» Halbuki, Komisyonda Sayın Bakan; «Ku
ramsal yapıyı değiştirmek ve mevcut düzeni 
yeniden ele almak isteği kilbutzlara kadar gi
der» demiştir ve sanki bu maksatla, bunu isti
yor şeklinde, bizi, Cumhuriyet Halk Partisini 
bir itham karşısında bırakmıştır; amıa bugün 
ise memnuniyetle gördüm ki, - 'başlanıgıçta da 
"bir fikri saibitle konuşmamasını kendilerinden 
rica etmiştim ve memnunum - aynı iddiada bu
lunmadılar. Demek ki, ilimde yerini, siyasette 
yerini görmemişler; şimdi aynı beyanda bulun
muyorlar. Bu bakımdan gerçekten Sayın Baka
na şükranlarımı sunmayı da vazife sayarım. 

Sayın arkadaşlarım, bizim bu kavramın mad
dede yer almasını istemekteki kastımTz, hiç bir 
zaman doktriner bir anlayışın madde metninde 
yer alması arzusundan ileri gelmemektedir. Esa
sında, gerekçede bu kavrama yer veren Hükü
mettir. Biz ıge.rekçedeeki hususların kelimıe ke
lime madde metninde bulunmayacağını da çok 
iyi biliriz. Çünkü, 'biri izahtır, biri o izaih çerçe
vesi içerisinde komprime haline getirilmiş bir 
madde mıetnidir. Talbiatıyle kelime kelime ol
mayacaktır; ama muhtevayı izalh ederken kul
landığınız tabirlerle, o muhtevaya verdiğiniz 
genişlikle, madde metni arasında mutabakatı 

da mutlak surette arayacaksınız. Eğer bir Hü
kümet gerekçem bir şey ifade etm^z diyorsa, o 
zaman madde metnine biz itibar ederiz; gerek
çelerine itibar etmeyiz; ama hiç şüphesiz, tek
nisyenlerin hazırladığı taslakta da bu kavram 
yer almıştır ve bundan kasıt da, Sayın Bakanın, 
•Seydibeyoğlu arkadaşımın burada beyanlarını 
okuduğu ifadelerde şekillenen husus gibi, Tür
kiye'de artk mevcut olmasını ortadan kaldırmak 
içindir. 

Sayın arkadaşlarım, aslını ararsanız bâzı 
müesseseleşmiş hususlarda yeniden düzenleme
ye gitmek mecburiyetini bu tasarı da getiriyor. 
Meselâ; alalım tarım kooperatiflerini. Bu tasarı 
yepyeni bir kooperatif getiriyor, öyle ise, bunu 
ifade ederken, belki yarın reformun uygulama
sında karşılaşacağınız hususlarda bir yer̂ e kadar 
size dur dememesini temin için dahi, bu kavra
mı sokmak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, rica edece
ğim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bü
tün bunlar nedeniyle de, gerçekten teknisyen
ler taslağında olduğu gibi, bu madde metninde 
de bu kavrama yer verilmesinde fayda vardır. 
Kuşkuyu davet edecek hiç bir yörnü de yoktur. 
Bu hususta önergemiz de vardır. 

Tekrar arz ediyorum, iltifat buyurursanız 
madde, tarifi, toprak ve tarım reformu tahirini, 
tam mânasıyle şekillenmiş olarak ifade eder ha
le gelir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 

gelmiştir, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Madde üzerinde yeteri kadar arkadaş ko
nuşmuştur. Kifayetin oylanmasını rica ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kahul edil-
miştir. 

önergeleri okutuyorum, efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
nın 1 nci maddesinin, ilişikte belirtildiği şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla; 
Urfa Konya 

Bahri Karakeçili (Baha Müderrisıoğlu 
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(BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Önergemi 
(gerj alıyorum. 

[BAŞKAN — önerıge geri alınmıştır, mua
meleye konmayacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

nın birimci maddesinin, .gerekçesi hakkında ve
receğim izahattan sonra aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif 'ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde 1. — Bu kanun açısından toprak ve 
tarım reformu, toprak mülkiyeti ve dağılımının, 
tasarruf ve işletme şekil, yapı ve esaslarınım; 
verimlilik, sosyal adalet ve sosyal güvenlik il
kelerine uygun olarak düzenlenmelsi, Türkiye 
tarımının geliştirilmesidir... 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

nın birinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Sivas Kastamonu 
Ahmet Durakoğlu Mehmet Seydibeyoğlu 

İçel 
Turhan özgüner 

Madde 1. — Bu kanun açısında toprak ve 
tarım reiformu; toprak mülkiyet dağılımının, 
toprak işletme şeklînin ve işletme ile ilgili, ku
rumsal yapının sosyal adalete ve verimlilik il
kelerine uygun olarak düzenlenmesidir. 

. Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

nın' 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilerek kabulünü arz ve teklf ederim. 

İzmir 
fOoşkun Karagözoğlu 

Tanım i 
Madde 1. — Bu kanun açısından toprak ve. 

tarım reformu, toprak mülkiyet dağılımının, 
toprak tasarruf ve işletme şeklinin ve işletmeler
le ilgili kurumsal yapının sosyal adalet ve ve
rimlilik ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi-
41*. • 

BAŞKAN — Sayın İrfan Baran'ın önergesi
ni tekrar okutuyorum. 

'(Konya Milletvekili İrfan Baran'ın önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN— Komisyon!. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
-BAŞKAN — Hükümet?., 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Kısaca izah etmek üzere, bu

yurun sayın Baran. 
İRFAN BARAN (Konya) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Toprak ve tarım reformunun amaçlarını ta

rif eden kanun tasarısının 1 nci maddesinin ek
sikleri ihtiva ettiği kanaatiyle bu önergeyi tak
dim etmiş bulunuyorum. Bu eksiklikleri üç ana-
noktada toplayacağım. 

Birincisi; tarifte, mülkiyet dağılımının dü
zenleneceği ifade edilmektedir. Oysa ki, bu tasa
lı yalnız mülkiyet dağılımını değil, bizatihi mül
kiyetin kendisini de düzenlemektedir. Şöylefci; 
artık bundan sonra, bu kanunun kanunlaşma
sından sonra Türkiye'de eskisi gâlbi kimse ara
zisini istediği şekilde ifraz edemeyecektir; ka
yıtlamalar konmuştur. Arazisini istediği şekil
de «atamayacaktır; kayıtlamalar getirilmiştir. 
Keza, bir kimse öldüğü zaman arazisi, Medenî 
Kanun hükümlerine göre, mirasçılarına aynen 
ıgeemeyecektir; yeni müesseseler getirilmiştir. 
Toprak dağıtılan kimseler, klâsik mülkiyet kai
delerine g*öre, alıştığımız şekilde topraklarına 
tasarruf edemeyecekleri gibi, bunları başkala
rına devredemeyeceklerdir; yeni hükümler ge
tirilmişti]'. 

G-örüyorsunuz ki, bu kanunla mülkiyet hu
kuku da yeni düzenlemelere tabi tutulmakta-

Bu sebeple ben, Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesindeki mülkiyet dağılımı tabirini, mül
kiyet ve dağılımı şeklinde, iki ayrı unsura ayır
mayı daha muvafık buldum.. 

Bir ikinci nokta, bu tasarı bu amaçları sos
yal .güvenlik esaslarına göre düzenleyecektir. 

Arkadaşlar, sosyal adalet esasları, aynı za
manda sosyal güvenlik prensibiyle de yakından 
ilgilidir. Filhakika, bu tasarı kanunlaştığı tak
dirde, Türkiye'deki toprak mülkiyeti de, sos
yal güvenlik de tesis edilecektir, teössüs edecek
t i ; . . 

iBu sebeple, sosyal adalet ve verimlilik ilke
leri yanında, daha vuzuha varması için, «sos-
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/ a l adalet ve sosyal güvenlik ilkelerine göre» 
talbirinin kullanılması da yerinde olacaktır ka-
nıisındaıyıım.. 

'Tanınım üçüncü ve önemli bir eksiği de şu; 
öntedlbirler Kanun tasarısı Meclisimize geldiği 
zaman, sadece tarım reformu ibaresini taşımak
ta idi. Haklı olarak gerek Komisyon, gerekse 
Meclis, yalnız bizatihi toprak reformu değil, 
(Ibülhassa Adalet Partisinin de öteden beri mü
dafaa ettiği esaslara uygun olarak) bu tasarı
larla tarım reformunun da birlikte yapılması 
ıgerektiğini, toprak reformunun filhakika ta
rım reformunun esaslı bir bölümünü teşkil etti
ğini! ifade edip, o kanun tasarısının başlığına 
ve tarifine «tarım reformu» ibaresini de ekledi. 
Şimdiki kanun bu ibare eklenmiş olarak geldi; 
ama görüyoruz ki, tarifte «tarım reformu» tâ
biri kullanılmış olmasına rağmen, bu tarife hiç 
yer verilmemiştir. Yani, «tarım reformu» İbare
sinde kanunun tanımlanmasından, hiç bahsedil
memiştir. Bu sebeple de ben, bu eksikliği gider
mek, yani kanun baslığının ve tarifinin muhte
va bakımından da buna uygun olmasını sağla
mak için, bir de son ibare olarak, bu tanını mad
desine «Türkiye tarımının geliştirilmesi» iba
resinin eklenmesini teklif ettim. Bu teklifler bu 
tarifi değiştirmemektedir. Ancak, eksik gördü
ğümüz bâzı ibarelerle esas hedeflerinden sap
tırmadan, bir çelişki yaratmadan bu eksiklikleri 
gidermek maksadını gütmektedir. Sayın Ko
misyonun bu maddeye ait müzakerelerinde, ha
berim olmadığı için, bulunamadım. Ne seFoeple 
de niçin iştirak etmediklerini anlayamadım; 
takdir Yüce Heyetinizindir; saygılarımı suna
r ın! 

BAŞKAN — Sayın Baran'm önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadır. Kendileri 
kısaca izah ettiler, önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkate alınmasını kalbul buyuranlar.. Kabul 
etmeyenler.. Kalbul edilmemiştir efendim. 

Sayın Ahmet Durakoğlu, Sayın Mehmet 
•Seydübeyoğlu, Sayın Turhan özıgüner'in öner
gelerini tekrar okutuyorum. 

'('Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, Kas
tamonu Milletvekili Mehmet Seydübeyoğlu ve 
İçel Milletvekili Turhan özıgüner'in müştereken 
verdikleri önerge tekrar okundu). 

(BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kalbul buyuranlar.. Kalbul etmeyenler... 
•kalbul edilmemiştir.. 

ıSaıyın Coşkun Karaigözoğlu'nun önergesi de 
aynı mealde bulunduğu cihetle... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Ayrıca 
«Tasarruf» kelimesi vardır Sayın Başkanım, 
farklıdıi'. 

BAŞKAN — Evet, «tasarrufu» kelimesi ilâ
ve edilmiş, onu da okutalım öyleyse. 

ı(İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun 
Önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon 1. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kalbul buyuranlar.. Kabul etmeyenler... 
k alb ul edilme mistir.. 

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
'bul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Amae : 
Madde 2. — Bu kanunun amacı r 
a)( Toprağın verimli bir şekilde işletilmesi

ni, tarımsal üretimin sürekli olarak artırılması
nı, değerlendirilmesini, pazarlanmaisıııı ve ulu
sal kalkınmayı hızlandıracak tarımsal yapının 
kurulmasını, 

lb)1 Topraksız veya az topraklı çiftçi ailele
rinin yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri ha
line getirilmeleri için topraklandın'lmalarını, 
desteklenmelerini ve örgütlenmelerini, 

e) 'Toprak ve Tarım Reformu hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacı ile 
Tiopır.k ve Tarım Reformu Kooperatifleri kurul -
m a;-: vır, 

d) Tarımda kiracılık ve ortakçılığın belli 
bir düzene sokulmasını, 
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e) Ekonomik bir üretime imkân vermıeıye-
oek şekilde parçalanmış arazinin birleştirimıeısi 
•ve gerektiğinde genişletilmesi suretiyle toplu
laştırılmasını ve tarımsal mülklerin çiftçi aile
lerin geçimini sağlamaya ve aile işgücünü de
ğerlendirmeyle yetmeyecek derecede parçalan
masını ve küçülmesini önlemeyi, 

f> örnek köyler kurmayı, mevcut köylere 
eklemeler yapmayı, 

ıg) 'Tarımda toprak ve su kaynaklarının 
teknik ve ekonomik gereklere göre kullanılması, 
korunması, ıslaihı, 'geliştirilmesi ve verimliliğinin 
sürdürülmesi, 

'Sağlanacaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alan saym 
üyeleri arz edeyim; bilâhara yeni söz alacak
ları kayıt edeceğim. 

D. P. Grubu adma Sayın Bahri Dağdaş, 
C. H. P. Grubu adma Sayın Durakoğlu, bilâha
ra Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Özgüner, Sayın 
İrfan Baran, Saym Talât Köseoğlu, Saym Hasan 
Tosyalı söz almış bulunmaktadırlar; Sayın Ke
sit Ülker'i de kayıt ettim. C. G. P. Grubu adma 
da Saym Sezai Orkunt. 

2 nci madde üzerinde buyurun Saym Bahri 
Dağdaş, D. P. Grubu adma. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 
(Konya) — Saym Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

. Kanunun amacına geçmeden evvel, 37 nci 
maddenin hangi ışık altında tedvin edildiğini ve 
Anayasa müzakerelerinde komisyon sözcüsünün 
ifadelerini arz edeceğim. Yani, Anayasanın ka
nunlaşması için müzakere yapıldığı zaman, halk 
oyuna sunulmadan evvel yapılan müzakerede 
Anayasa Komisyonunda, Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü Saym Emin Paksüt'ün 37 nci maddeden 
neyi anladığını, teyiden, bir daha arz edip, on
dan sonra 'bu kanunun amacının, bu 37 nci mad
de ile hangi ölçülerde bağdaştığını takdirleri
nize bırakacağım. 

Şimdi 37 nci maddeyi biraz evvel arkadaşım 
okudu. Tekrarında fayda vardır, tekrar ediyo
rum. 

«Şimdi arkadaşlarım, burada bir değişiklik 
daha vardır.» diyor Saym Emin Paksüt. «...bu 
da her halde Yüksek Heyetinizin dikatinden 
kaçmamıştır. Metinde toprağın genişliğini gös
terebilir, deniliyor.» Öyle zannediyorum ki, Sa

ym Hükümet Sözcüsü ve Saym Komisyon Baş
kamda bunu dinliyor. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Dinliyoruz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çünkü, 
daha evvel; «Anayasanın 37 nci maddesine ta
mamen uygundur» dediler ve bizim, «Bu kanun 
kollektivisi, sosyalist bir görüşün ışığı altında 
tedvin edilmiştir.» sözümüzü cerh için, meseleyi 
yuvarlak lâflarla geçiştirdiler. Onun için oku
yorum burada bunu. «... deniyor, gösterebilir 
kelimesi tayin ve tespit mânasmdadır. Tâyin ve 
tespit yerine Türkçe deyim kullanılmıştır. Fil
hakika, hepimizin bildiği gibi, bizim Medenî Ka
nunumuzda da, terekede de, taksimde de, buna 
ait hükümler arasında, ziraî işletmeler babında, 
esasen mevcut vahdetin muhafazasını gerektiren 
hükümler sevk edilmiştir. Bu hükümler yeni 
hükümler değildir. Medenî Kanunumuzu kabul 
ettiğimiz andan itibaren mevcudolan bu hü
kümlerin, yeni Anayasamızda da belirtilmesinde 
isabet görülmüştür.» 

Medenî Kanunla ben mal alıyorum, sen gelip 
elimden alıyorsun; ondan sonra da diyorsun ki, 
«Hayır bu sosyalist değildir». Buz gibi sosya
listtir, buz gibi sosyalist kanundur. Böyle di
yor, ben demiyorum. Okuyorum devam ediyo
rum. 

«... İsabet görülmüştür. Burada genişlikten 
bahsedilmesindeki maksat, malı çok olan büyük 
çiftlik sahiplerinin malını kıskanmak değildir. 
Verimsiz hale gelecek olan arazinin verimini 
kurtarmak gayesine matuftur. Bu maksatla dü
şünüldüğünü açıklamada fayda mülâhaza ede
rim.» diyor. «Yoksa geniş arazi sahibinin ara
zisini elinden alıp, dağıtarak araziyi verimsiz 
hale getirmek gibi bir düşüncemiz yoktur.» di
yor. 

Sarih, böyle tedvin etmiştir, başka türlü tef
sire hakkınız yoktur. Tefsir komisyona aittir. 
Hangi ışık altında 37 nci maddeyi tedvin etmiş
se, ona uymaya mecburdur Meclis. Onun dışın
daki kanunlar kasıt kanunlarıdır. Onun için 
divoruz ki, bu gibi kanunları çıkaran memleket
ler ya komünist olmuştur veyahutta hemen zara
rını görmüş geri dönmüştür; İtalya'da olduğu 
gibi, Japonya'da olduğu gibi. Siz de geri alın 
bu kanunu; alın efendim. Kanun sarih... Medenî 
Kanunla millete hak tanımışsın, 1924 Anayasa-

— 380 — 



•M. MödM B : 122 

siyle millete hak tanımışsın; geliyorsun diyorsun 
ki, senin paran çoktur, sen biraz daha iyi yaşı
yorsun, bu paradan biraz ver öbürlerine de, sos
yal adalet sağlayalım. Bir kere mücerret olarak 
mukayesesi bu. Kaldı ki, verimlilik bakımından, 
işgücü değerlendirmesi bakımından maddeyi 
mahsusu geldiği zaman neler söyleyeceğimizi pe
şinen söyleyelim. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen bağlayın. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu amaç, 

buz gibi, (sanki yeni bir 200 000lik, 300 000lik) 
şunun bunun arazisini elinden alıp, bir nevi 
kara gömlekli ziraatçısına diyelim, bunları te
sis etmek için tedbirler getiriyor. Yani, Türki
ye'de 3,5 milyona yakın az topraklı çiftçi var; 
1,2 milyon biç toprağı olmayanlar var. Kanun 
toplamış, 8 milyon dönüm civarında 1000 dö
nümün üstünde; toprağı olan var; o 1000 dönü
mün üstünde olanların % 90'ı da Urfa'dadır. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, sonuçlandırır 
mısınız efendim1? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, amaç bu. Eğer müsaade ederseniz ikinci 
defa söz almayacağım. 

BAŞKAN — Hayır, hayır, müsaade edeme
yeceğim; ikinci defa söz alın. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi bir 
dakikam daha var ama. 

BAŞKAN — Yok efendim, geçti bir dakika. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Kürsüye 
gelirken yolda geçti. 

BAŞKAN — Siz galiba birinci ikazımı duy
madınız. Çok rica edeceğim, bir daha konuşu
nuz efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Tamam efen
dim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir daha konuşursunuz, bir da
ha söz alırsınız, mümkün efendim. Lütfen pren
sibimizi bozmayalım Sayın Dağdaş. Teşekkür 
ederim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi bu
rada kesiyorum; ikinci defa söz hakkım vardır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tabiî efendim, 
tabiî; her zaman. 

C H. P. grubu adına Sayın Ahmet Durakoğ-
lu, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET DURAK-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 
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Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
nın 2 nci maddesi bu kanunun amaçlarını zik
retmektedir. 2 nci maddeyi tetkik ettiğimiz za
man, kanunun gerekçesinde görülen üç amaçtan 
ikisinin madde metninde yer aldığı, fakat üçün
cü amaç olarak zikredilen amacın yer almadığı 
açıkça bellidir. 

2 nci maddenin (a) fıkrasında ekonomik 
amaç, gerekçede de ifade edilen şekilde yer al
mıştır. (b) bendinde de gene sosyal amaç yer 
almıştır. Bilâhara takip eden bentlerde de, bu 
amaçların gerçekleştirilmesi için tutulacak yol, 
amaç olarak zikredilmiştir. Ancak, siyasal amaç 
sureti mahsusada, gerekçede zikredildiği halde 
metinden çıkarılmıştır. Bu hususu bendeniz ka
nunun tümü üzerinde yaptığım konuşmada da 
zikretmiştim. Sayın Bakan bana verdikleri ce
vapta şöyle dediler; aynen kendi beyanlarını 
okuyorum : 

«-Saym Durakoğlu diyor ki, projeden siya
sal amaç çıkarılmış, fakat unutkanlıkla gerek
çede muhafaza edilmiş. Sayın Durakoğlu, bu ta
sarı hiçbir zaman benim amacım siyasal, sos
yal, ekonomik diye yazmaz. Teknisyenlerin bize 
verdiği projede de bu yoktur.» 

Bilhassa buraya dikkatinizi çekeceğim; 
«Teknisyenlerin bize verdiği projede de bu 
yoktur. Hükümet tasarısında bu yoktur; ama» 
gerekçeler bunu koyar. Biz de tasarı metnine 
koymadık ama gerekçede sosyal, siyasal, eko
nomik diye teker teker saydık. Teknisyenlerin 
projesine zahmet edip bir göz atarsanız, bunu 
onlar da koymamışlardır; koysalardı abes olan, 
kanunda bulunmaması gereken bir şeyi koymuş 
olurlardı.» 

Şimdi, saym arkadaşlarım, size teknisyenler 
tasarısından maddeyi aynen okuyacağım. Tek
nisyenler tasarısının 2 nci maddesi: 

«Bu kanunun amacı: 
a) Topraksız ve az topraklı çiftçi aileleri

nin, insanoğluna yaraşır bir yaşama düzeyine 
kavuşmaları için topraklandırılmalarmı ya da 
gerektiğinde toprağı işletme hakkını elde etme
lerini, donatılmalarını ve örgütlenmelerini», 

Sosyal amaç bu. 

«b) Toprağın verimli bir şekilde işletilme
sini, tarımsal üretimin sürekli olarak artırılma
sını ve değerlendirilmesini sağlayacak ve ulusal 
kalkınmayı hızlandıracak tarımsal yapının ku
rulmasını», 
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OBu da ekonomik amaçtır, yer verilmiştir. 
Şimdi Sayın Bakanın teknisyenler taslağın

da bulunmadığını söylediği siyasal amacı oku
yorum : 

«Tarım kesiminde toprak ve gelir dağılımın
daki dengesizliği gidermeyi, mülk güvenliğini 
ve toprakta çalışanlara Anayasanın öngördüğü 
hakları özgürce kullanma olanağını sağlamak
tır.» der. 

Şimdi, kanunun gerekçesinden aynen oku
yorum; dikkat buyurursanız metinle gerekçe 
arasında da sıkı bir irtibat var: 

«Siyasal amaç: 20 nei yüzyıl gereklerine uy
mayan çağdaş kalıntılara son vererek, Anaya
sanın öngördüğü haklan özgürce kullanmayı 
kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmaktır.» der. 

Şimdi, açık açık görülüyor ki, Sayın Bakan 
«Teknisyenlerin hazırladığı projede yoktur» 
sözüyle gerçeği ifade etmiyorlar. Gerçek bizim 
söylediğimizdir. işte şimdi de aynen okuyorum; 
teknisyenler projesinden okuyorum, vardır. Has-
seten gerekçede bulunduğu halde çıkarılmasın
dan kasıt da, hiçbir zaman Sayın Bakanın de
diği gibi, değildir. «Sosyal ve ekonomik amaç
lan gerçekleştirdiğiniz zaman siyasal amaç da 
bunun arkasından tahakkuk eder.» sözü de ger
çeğe uymamaktadır. Çünkü, sosyal ve ekonomik 
amaçlann hedefi bellidir; muayen hususları ta
hakkuk ettirebilir. Bu amacın dışında, yan 
amaçlar olarak, taşıyacağı bir muhteva değil
dir bunlar. Biöyle olunca, hassaten siyasal ama
cın tasarıdan çıkarılmış olması, mevcut tarımda
ki bozuk düzenin muhafazasına matuftur ve bu, 
maksatlı bir çıkarımadır. 

Esasında toprak ve tarım reformuyle tarı
ma yeni bir düzen vermeyi iddia etmek niyet 
ve karannda olan Hükümetler, siyasal amacın 
mutlak surette gerçekleştirilmesini isterler. Ak
si halde, reform noksan kalır, reform tam de
ğildir, hedefine varamaz ve siyasal amacın ger
çekleşmemiş olması, sosyal amacın da, ekono
mik amacın da zaman zaman baltalanmasına 
varıncaya kadar olumsuz etkilerini de ortaya 
kor ve kendisini kabul ettirir. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, lütfen so
nuçlandırınız. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-
ÖĞ-LU (Devamla) — Böyle olunca, siyasal amaç
tan mahrum olan bir toprak ve tarım reformu 

düşünemeyeceğimiz için, hiz bu amaçlar madde
sine teknisyenler projesinde ifadesini bulan si
yasal amacın konulması için bir önerge verdik. 
İltifat buyurursanız memnun oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — C. G. P. Grubu adına Sayın 

Sezai Orkunt, buyurun. 
C. G. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değ-erli arkadaş
larım. 

Bu madde üzerindeki görüşlerim!! Sayın 
Dağdaş'm ısrarla üzerinde durduğu ve tasarı
yı sosyalist bi':r tasan olarak nitelediği nokta
sından başlayarak ifade edeceğim. 

Bunu bıı şekilde ifade 'ettiğimiz zaman, 
tekrar karşımıza bir Anayasa tartışması çıka
caktır. «Anayiasa sosyalist midir, değil midir!» 
tartışması' tekrar başlayacaktır. 

Anayasa hiçbir suretle tefslir eidlilımez. Dün
yada, şahsen, hiçbir memleketin parlâmento
sunda, kendi Anayasasının, kanunlar yapılır
ken bu tarzda eleştirildiğini görmedEm. Yok
tur bu dünyada. Ancak, Türk Parlâmentosu
na anz olmuş bir illettir. Her halde bu illetten 
uzaklaşmak lâzımdır. Eğer bunu böyle ©der
sek, o zaman Anayasanınm 36 ncı maddesini 
ide, 37, 38 ve 39 ncu maddelerini de aynı şekil
de niteleyerek, bu Anayasayı sosyalist Anaya
sası diye ilân etmemiz gerekir İki, bu mümkün 
değildir. 

36 ncı madde bize bir (imkân veriyor ve di
yor ki; (son fıkra olarak) «Mülkiyet hakkinin 
kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.» 

Eğer bir işlem; yapılmakta olan bir işlem 
toplum yaraıına ise ve kanun o toplum yara
rına biir hüküm -getirmişse, bu takdirde o ka
nuna, Anayasa doğrultusunda olan o kanuna 
sosyalist kanun denmez. 

İkincisi; sayın Dağdaş toprak müllkıiyetiyle 
ilgili maddenin birindi fılkrasıııı okuyor; ama 
devam eden kısmını, «Topraksız olan veya ye
ter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağla
mak amaçlanıyla -gereken tedbirleri alır.» cüm
lesini okumuyor. 

Sayın Dağdaş kamulaştırmanın hecleü'ııi 
okumuyor ve daha ileri giderek, «Devlet, ge-
î'ddrvje devleti eştirir.» diyor. O halde., devlet-
,1 edilmeye kadar kamu yararını hedef alan bir 
Anayasa, bu ölçüleri k/nde tartışılamaz ve geti-
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rilen Ikanmı da, tarmamiiyle Anayasa e&pirisini J 
taşıdığımdan dolayı, sosyalist bir kanım ola
rak nltelen'emez. 

Değerli arkadaşlarım, esasında Anayasa
mız toprak ve tarım reformunu âmindir. Bi
raz evvel ifade ettiğim, 36, 37, 38, 40, 41, 42 ve 
52 nci maddeleri matlaplarıyla ele alırsak; 
.mülkiyet hakkı, toprak mülkiyeti, kamulaştır
ma, çalışma sözleşme hürriyeti, iktisadî ve sos
yal hayatın düzeni, çalışma hakkı ve ödevi ve 
tanımın, çiftçinin korunması, ve nihayet 53 ncü 
madde ile devletin iktisadî ve sosyal ödevleri-
nln sınırını gösteren maddeler bir kül halin
de, Devleti, toprak ve tarım sahasında da yü
kümlülükler aitnm sokmuş ve bir reformu 
önermiştir. 

Bu tasarı Anayasanın öngördüğü amaçlar 
yönünden 37 yıldır tartışması yapılan bir me
selenin çözümünü getirmektedir. Bu tasarının, 
biraz evvel şalhilt olduğumuz gibi, 1 nci mad
desinde de, bu 2 nci maddesinde de tenkit edi
len biir noktası vardır; o da, siyasal amacın met
ne sokulmamışıdır. 

Siyasal a'maçlann bir kanunda zikri, hepi
nizin bildiği gibi, •ekseriyetle totaliter ve tek 
partili rejimlerde mümkündür. * Çok partili 
rejimlerde hiçbir kanun siyasal hedefi ihtiva 
etmez. Siyasal hedefler dailrna muayyen '.açılar
dan ele alınır, muayyen açılardan kalıplar içi
ne oturtulur. Çok partili rejim buna müsait de
ğildir; çok partili rejim daima bir asgarî müş
terekte birleşme rejimidir. Ya buna alışırız, ve-
yanutta bunun dııjmda daiima bu Mıeelislerde 
çok çirkin hâdiselere varan çekişmeler hallinde 
sürer gideriz. 

Bize .göre esas hedef sosyal ve ekonomik
tir. iBunu. çözümleyebi'ldiğimliz zaman, zaten ud-
dia 'edilen siyasal hedefler de kendıiliğlnde.n çö
zümlenmiş olur. 

Eğer bu kanun tasarısı, toprak mülkiyet 
dağılımını ve tasarruf şekllnli yeniden ve bir 
Anayasa .emri olarak sosyal adalet ilkelerine gö
re düzenleyecek, istiıhdanı olanakları yarata
cak ve yeniden meydana gelen bir mülk gü
venliğini sağlayacak nitelikleri haiz ise ve yi
ne eğer bu tasarı, insanlık haysiyetine yaraş
mayacak bir yaşayış şeklini ve seviyesi!rıi değiş
tirerek, mahdut kişiler ve aileler emrinde top
lanmış bulunan köyleni kendi özgür yaşantısı-

J na kavuşturabilecek aıse ve yine eğer, toprağın 
verimli olarak işletilmesi, tarımsal yapanın 
iyileştirilmesini, üretllmlin artırılmasını ve de
ğerlendirilmesini öngörerek bu kolaylıkları ge
tirecek esasları sağlayabilyorsa; yanli sosyal 
ve .ekonomik amaçları nefsinde toplıyabiliyor 
ise; bu takdirde, bi'raz evvel arkadaşımın ifa
de ettiği gCbli, Türkiye'de 20 nci yüzyıl gerek
lerine uymayan çağ dışı kalıntılara son verme
yi de, Anayasanınnı öngördüğü hakları özıgür-
ce kullanmayı da kısıtlayan engelleri1 ortadan 
kaldırıyor ve tabiî istihalesi içinde siyasal ama
cı gerçekleştiriliyor demektir. Bunun başika an
lamı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Orkunt, sonuçlandırma
nızı istirham 'edeceğim efendim; süreniz dol
muştur. 

C. G. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(Devamla) — Sayın .arkadaşlarım, bu tasarı 
belki mükemmel değildir; fakat, yine biiraz ev
vel ifade ettiğim giibî, 37 yıldır ürerinde tartı
şılan bir tasarının, elimiize gelen, bilümsel yön
leri ağır olan, ıen iyi olan bir sekidir. 

Tarımda bilim, emek, sermaye ve riisk karı-
şımı vardır. Eğer bu karışımı bozacak olursak, 
dünyada da bozulduğu gibii, Türkiye'de de bu 
bozulacaktır ve o zaman hiçbir şakulide hiçbir 
netice alınamayacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAHİRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Dağdaş, buyurunuz efendim. 

Saat 18,04 efendim. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Çok teşekkür ederim Sayın Baş
kan; ben konuşmama başlarken olsa daha 'İyi 
olurdu. 

Sayın Başkan, muhterem miiletveki.lleıır; 
Sayın C. G. P. sözcüsü ismimi zikretmeseydi!, 
sadece fikirlerini ifade etselerdi hiçbir şey söy
lemeyecektin; fakat ismimi zikrederek söyle
di, söyleyeyim. 

•Ben burada Anayasayı tefsir etmedim. Ana
yasa Komisyonu sözcüsünün, -37 nci (madde
den neyi anlıyoruz?» ş'eklindoM konuşmasını 
ve madde oylamaya sunulduğu zaman, bıuıun 
do'ktrincr olmadığımı, veıi'mli amalleri! bölerek 
verimsiz hale getirecek hır hedef gütmediğini 
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Anayasayı tedvin eden Komisyonun huzurun
da belibbm'eeılnii okudum. Komisyon onun ışığı 
altında o maddeyi kabul etmiştir. Ben tefsir 
etmiyorum ki, tefsire girersek yenliden Ana
yasa tartışması çıksın!.. Benim 'değil ki, bu tef
sir. Eğer bir tartışma konusu varsa, benim de
ğildir sayın G. G. P. sözcüsü; bunun tartışma
sını siz Sayın Paksütle yapın. Ben Sayın Pak-
sü't'ün Anayasa Komisyonu sözcüsü olarak bu
raya getirdiği! görüşü ifade ettim. 

Ben Türkiye'nin ziraî bünyesini de, arazi 
dağılım nispetlerini de arz ettiim; verimlilik 
kıstasları üzerinde, maıdded mahsusu geldiği1 

zaman, konuşacağımı da arz ettim. Dedim ki, 
getirilen bu tasarının hedefi!, Türkiye'de sos
yalist bir görüş yaratmaktır. Bunu da ilmî ha
kikatlerin ışığında söylüyorum. 

Batkınız .bey efene!, şu elimdeki kitap 
(HANDBUCH Der LAND — WIRTSC 
HAPT» adlı kitabı göstererek) 25 tane ziraî (iş
letme mütahaosısı profesör doktor, doçent ta
rafından hazırlanımıştir. Bu kitabın 21 nci say
fasında şöyle diyor: «Ziraî r'evolutionen»; yani 
ziraat ihtilâli diyor. Burada da mülkiyete ta
van koymuş. Diyor ki, 1945te çıkan kanun da 
bir revolutionen kanundur, biır gasp kanunu
dur ; bu kitap diyor. Ondan sonra eliyor ki, 
mülklere haksız olarak tavan koyan milletler 
kolk'ktivist düzeni, komünist düzenli isteyen 
milletler olmuştur.»; burada isimlerini de veri
yor. Meselâ: 

Land (Toprak), Maximalgrörcn (En yüksek 
tavan). 

Polonya'da en yüksek tavan 50 - 100 hek
tar ; yani 500 ilâ 1000 dönüm tavanını koy
muş. Çekoslovakya'da 50 hektar, yani 
500 dönüm; Romanya'da 50 hektar, ya
ni 500 dönüm; Macaristan'da 20 ilâ 50 hek
tar, yani 200 ilâ 500 dönüm; Yugoslavya'da 35 
ilâ 45 hektar, yani 350 ilâ 450 dönüm; Bulgar
istan'da 20 hektar, yani 200 dönüm; Arnavut
l u k t a 20 hektar, yani 200 dönüm.. Konulan ta
vanlar bunlardır ve bunların adına da «Ko-
lektivist işletme, «Sosyalist işletme» veya «Ag-
rar revolutionen», «agra ihtilâli» diyorlar, Se
nin igeltirdiğin kanun bu; adı «ıSosyalıs't kanun» 
Bi'z de dedik ki, bunu bizim gibi düşünen, de
mokratik düzende yaşayan milletler de dene
di!, fakat vazgeçtiler. MÜ's'al verdim, nereler vaz -
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geçti? İtalya vazgeçti dedim. Nereler vazgeçti? 
Batı Almanya vazgeçti dedim. Nereler vazgeç
ti? Japonya vazgeçti dedim. Daha'söyleyeyim 
mi?.. Ama, nerede kolektivist, nerede komü
nist düzen varsa, onlar da sözde o tavanı mu
hafaza ediyorlar. Burada var. Benim değil bu. 
Tefsir de benim değildir. Ben sayın Paksüt'ün, 
Anayasa Komisyonu zabıtlarındaki 37 ncii mad
de üzerindeki görüşmelerini irticalen de değil, 
noktası noktasına okuyarak burada huzurunu
za getirdim. Birincisi bu. 

BAŞKAN — Sayın Bağdaş, süreniz bitmiş
tir ; sonuçlandıran efendim. 

D. P. GRUBU ADİNA BAHRİ BAĞDAŞ 
(Devamla) — İkinci sonuca geliyorum. Sayın 
Başkan, bu ikincil madde, bütün tedbirleri, 
amaçta toprak verilen ve tüm çiftçi sayısının 
% 111 olana, deminki konuşmamda da söyle
diğim gibi, bâzı tedbirler getiriyor ve % 89'u 
na, 'Türkiye'deıkıi arazi işletme sahiplerine, hiç
bir tedbir getirmiyor. Bu buz gibi bir maksa
dı hedef tutan bir tasarıdır. Kaç kerede tekrar
ladım, mesul olmayan kişilerin hazırlayıp, Bi
ninci Nihat Eıim Hükümeti zamanında hazır
lanıp İkinci Nihat Erim Hükümeti zamanında 
Meclise sevk edilen doktriner bir tasarıdır. Bu 
konuda da önergemiz vardır. Önergemizin iza
hında da tafailen bu işe gireceğiz. 

'Teşekkür ederim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kati
yen. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Benim 
hl'çbir tefsirim yoktur. Elimdeki zabıtlardan 
alınmış şeylerdir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu is

nattır. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — İsnat de

ğildir, elimdedir zabıt. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tasa
rıya isnattır, Hükümete isnattır, herkese isnat
tır bu. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu bura
dadır. 

(BAŞKAN — Sayın Emin Paksüt, grup adına 
buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Değerli arkadaşlarım; çok çok 
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önemli bir tasarıya muhalefet eden, tasarının 
Yüce Parlâmentodan alacağı şekli bilmeden 
onun aleyhine Anayasa Mahkemesine gideceğini, 
iptal davası açacağını ilân eden bir siyasî parti
nin değerli sözcüsünü birkaç defa dostane eda 
ile ikaza çalıştım. Çok iyi bildiği konu vardır, 
tarım konusu. Orada kaldığı zaman çelişkiye 
düşmez. Ancak daha az anladığı Anayasa ko
nusuna, benim de ismimi vaz'ederek zaman za
man girdiği için girmemesini rica ettim. Maale
sef, sözlerinin baş kısmını kaçırmakla beraber 
yukarıdan konuşmalarının bir kısmını dinledim 
ve arkadaşlarım da söylediler. 

Şimdi, Kurucu Mecliste Anayasa yapılırken 
37 nci maddede sözcü olarak, Komisyon Baş-
kanvekili olarak, ne söylemişsem orada yazılı. 
Şu Anayasayı azıcık bilen, azıcık anlamak iste
yen arkadaşlar bu tasarıya sosyalist tasarı, ide
olojik tasarı diyemez. Arkadaşıma bir şey ha
tırlatayım : Bu Anayasanın bütün maddelerini 
Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası olduğunu bi
lerek yorumlayın. Türkiye Cumhuriyeti sosyal 
hukuk devletidir, sosyalist değil; ama sosyal hu
kuk devleti... 

Grup sözcüsü arkadaşımın konuşmasında kıs
men cevaplandırdı; bahis mevzuu olan tasarıyı 
siyasî maksatla, bu yönden netice alınır ümidiy
le kınamak, kötülemek mümkün. Maksada göre 
bir taraftan, «Hiçbir yenilik getirmiyor, sosyal 
adaleti getirmiyor1» demek mümkün; bir taraf
tan da «Memlekette mülkiyet hakkını bırakmı
yor» demek mümkün. Ama lütfen bu deyimleri, 
şu üzerine titizlik göstermemiz gereken temel 
hukuk kurallarını toplayan Anayasaya bağla
mayalım; onun Kurucu Mecliste yapıcılarına, 
sözcü'erine bağlamayalım. 

Değerli arkadaşım; 37 nci madde, Anayasa
da, «Sosyal ve İktisadî haklar ve ödevler» bö
lümünde yer alan bir madde. «Aile» ile başlı
yor o bölüm, «mülkiyet» le devam ediyor ve 
37 nci maddeyi takiben, sizin parti olarak geçen 
Anayasa değişiklikleri sırasında da muhalefet 
ettiğiniz 38 nci maddeyi ihtiva ediyor, 39 ncu 
maddeyi ihtiva ediyor. Binaenaleyh, elimizdeki 
tasarıyı eleştirirken hiçbir suretle sizin görüşle
rinize medar olmayacak Kurucu Meclis zabıtla
rından istiane etmeyin ; bana. söylemediğim şey
leri izafe etmeyin. Çünkü benim söylediğim 
şeyler yazılı, havada değil. 
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MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Yazılı olan okundu. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bu tasarının 
hangi maddesini beğenmiyorsanız, onu başka 
bir gerekçeye bağlayarak savunmaya çalışın. 
Anayasaya aykırılık, rejime terslik, mülkiyet 
hakkını imha, sosyalist düzen getirme gerekçe
lerine bağlamayın. Zaten görüyorsunuz bir si
yasî partimizde - ki toprak reformuna, tarım 
reformuna oldum olası taraftar olduğunu söy
ler, hakikaten taraftar olan insanların hâlâ o 
parti saflarında olduğunu ben de bilirim - görü
yorsunuz tasarıyı yetersiz buluyor, tasarıyı mak
sada uygun bulmuyor, adalet getirmiyor diyor. 
Şimdi taban tabana zıt iki görüş karşısındayız. 
Ben bu konuşma ile, kamuoyuna ters görüntü 
bırakmamak için, ismimden de bahsederek söy
lediğinizden, Anayasanın yapılışına bağlamak 
istediğinizden dolayı bu açıklamayı yapmak zo
runluluğunu hissediyorum. 

Siyasî parti olarak bu tasarıyı dilediğiniz 
gibi kınarsınız. Türk Milletinin beklediğme 
inandığımız, iştiyakla beklediğine inandığımız 
bu tasarıyı biz çıkarmaya çalışacağız ve mutla
ka çıkaracağız. 

Asıl mesele bu tasarının tatbikatı olacaktır. 
Yani >bu tasarıyı bâzı noktalanyle yetersiz bula
caklar vardır. Bu tasarıyı, ıbâzı hükümleriyle 
sivri görecek bâzı arkadaşlarımız vardır. Kimse 
telâşa kapılmasın. Anayasalar Mİ e zaman içinde 
görüyorsunuz ki, değişikliğe uğruyor. Ama, de
min arkadaşınım da. çek haklı olarak söylediği 
gibi, uzun yıllardan beri Lir ihtiyacın ifadesi ola
rak yapılması istenen bir kanun, Lir temel kanun, 
Lir reform kanunu mutlaka çıkmalıdır. 

Tekrar ediyorum: Türkiye Devletini bir sos
yalist Devlet olarci'k göreni erle Leraber -değiliz, 
el maya çaktır. (C. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Ama Türk Devletinin sosyal dev
let olduğu gerçeğinin inkârına da kimsenin hak
kı yek tur. Binaenaleyh, «Toprak ve Tanın Refor
mu» deyimlerinden anladığımız mânada 37 nci 
maddeyi 'bir bütün olarak düşünmemiz lâzımdır. 
37 nci maddede verimli işletme fikri vardır; •gö
receksiniz, ilerideki maddelerde bu gelecektir. Ta
rım ve toprak reformu yapıyoruz diye Türkiye' 
yi halde ve gelecekte açlığa mahkûm edecek de
ğiliz. Belki bâzıları bumu istiyor, yapmayacağız 
bunu. Ama, buna karşılık toprağı olmayan, yeter 
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toprağı 'bulunmayan Türk çiftçisine mutlaka mad
dî imkânlar ölçüsünde toprak sağlayacağız. Konu 
bu. 

Kimse hayal etmesin, Türkiye'nin bütün nü
fusuna toprak dağıtacak değiliz, dağıtmaya imkân 
yok, bunu yapmaya imkân yok. Ama, mümkün 
olan ölçüde; topraktan yoksun, gayretli yurt çift
çisine Devlet eliyle mümkün olan işleyeceği top
rağı vermeye çalışacağız. Yeter toprağı olmaya
na vereceğiz, topraksıza vereceğiz. Bütün bunla
rı sosyalist düzenle, sosyalist görüşle, doktriner 
görüşle bağlantılı görmeyin. Bu tarzdaki görüş
ler hatalı olarak Anayasa yapılırken de söylen
miştir; Anayasa yapıldıktan bu yana bu kadar 
zaman geçti, yine söylenmiştir. A uya sanın talihi 
böyle. 

Bir Anayasa değişikliğini, bu Parlâmentonun 
içinde grubu olan partiler bir araya 'geliyoruz, 
yapıyoruz; beraber teklif hazırlıyoruz veriyoruz, 
beraber oy veriyoruz, sonra da, «Demokratik dü
zeni yozlaştırdı» diye ilân ediyoruz. Anayasanın 
ve siyasî anlayışımızın demek ki, eksik yerleri de
ğil bu; tutum eksikliği... 

MEHMET SEYDİBEYOÖLU (Kastamonu) 
—• Konu üzerinde konuşsan da, sağa, sola çatma
yan, 

EMİN PAKSÜT (Devamla.) — Yapmayalım 
bunları... 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, Sayın Seydibey-
oğlu... 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bunlarda fay
da yok. Sayın Baihri Dağdaş arkadaşıma ve ken
disinin bilgi alanına büyük hürmetim var. Ancak, 
benim ismimi karıştırarak, Anayasa yapılışında 
asla 'söz konusu olmayan fikirleri karıştırarak, 
kendi partisel veya kişisel düşüncesine uygun sa
vunma mesnedi aramasın. 

Teşekkür ederim. Saygılar-sunarım. (C. G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Doğdaş, grup adına mı 
istiyorsunuz?.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına. 
Sayın Dağdaş, buyurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Balkan, muhterem milletvekil
leri; benden evvel konuşan Sayın Güven Partisi 
Sözcüsü arkadaşım isminden bahsedildiğini söy
ledi. No yapayım ki Anayasa zabıtlarında isim 

onun. Kendisine de, hür düşüncesinden, mülkiye
te duyduğu saygıdan dolayı büyük hürmetim 
vardır; çok büyük hürmetim vardır. Büyük bir 
mücadele vermiştir; Onu da, Çelikbaş'ı da, Ferid 
Melen'i de takdir ediyorum, o zabıtların içinde 
onlar vardır. O fikirleri kendimden uydurarak 
•bir Anayasa maddesi koymadım, Sayın Paksüt, 
sizin buradaki güzel, Medenî Kanuna saygılı, 
Atatürk'e saygılı, Türk çiftçisine saygılı görüş
lerinizi zabıtlardan okudum, vallahi kendimden 
hiçbir şey ilâve etmedim. 

Bunu bu şekilde tespit ettikten sonra, niçin 
•sosyalist diyorum?.. 

Kaç kere tekrar ettim, orada «Devlet, topra
ğın verimli olarak...» diyor. Nedir bu? Sadece 
Mehmet Ağanın zilyedindeki, Hasan Ağanın 
mülkiyetindeki 200 300 dönümlük tarım arazi
si midir, yoksa, topyekûn toprak potansiyelimiz 
midir? 'Eibebteki topyekûn toprak pötansiyelimiz-
du\ 

Gelen tedbirler, 26 milyon hektar civarında 
olan, biraz evvel yüzdelerini büyüklük itibariyle 
sıraladığım o insanların üzerine gelirse ve 52 mil
yon hektar üzerinde hiçbir ekonomik tedbir getir
mezse, o zaman az topraklı ve topraksız çiftçinin 
hangi ıstırabın içine itildiği ve taharıya verilmek 
istenen -şeklin üzerinde durulmak gerekir. Çünkü, 
birisi Devletiîı hüküm ve tasarrufundadır, öbürü 
özel mülkiyettedir. G-elen tasarı yalnız ve yalnız 
özel mülkiyeti hedef alıyor. Ne yapıyor? «Mera
lar konusunda, orman konusunda mevcut statü
koyu muhafaza ediyorum» diyor. Nerede ilim, ne
rede ekonomi, nerede teknik? Bunları, zamanı gel
diğinde ifade edeceğim. Tek mülkiyette bulunan 
araziye yöneldi mi, o zaman ister istemez - ne ya
payım, bize iktisat hocamız öyle okuttu - bunun 
adına sosyalist düzen veyahut da revolution de
niyor. Verdim, zabıtlardan onu çıkarıyorlar. Tes
cil ettirmek için verdim, benim görüşüm değildir, 
ilim adamlarının hem de asırlardan beri tecrübe 
sahiplerinin görüşüdür. Tasan bu veçhesiyle sos
yalist görüşü a "re ediyor. Ben bunu arz etmek is
tedim, müstenidatmı da verdim. Bu arada geç
mişte, Devletin hür ve demokratik düzen içinde 
yaşamasında büyük emeği geçen, büyük mücadele 
veren Paksüt'e, Fethi Çelikbaş'a ve Hamza Eroğ-
lu arkadaşıma dahi huzurunuzda şükranlarımı arz 
•ötmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere Önergesi gel
miştir, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
2 nci madde üzerinde yeteri kadar üye konuş

muş ve durum 'tavazzuh etmiştir. Kifayetin oylan
masını rica ederim. 

Muğla. 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Kifayeti 'oylarınıza arz -ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miştii'. 

Önergeler vardır, okutuyorum efendim:. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısının 
2 nci maddesinin ilişikteki şekilde 'değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Madde 2. — Bu kanunun amacı, yurt toprak
larının verimli olarak işletilmesini, •çiftçinin gelir 
ve hayat seviyesinin yükseltilmesini, artan nüfu
sun tarım ürünlerine olan ihtiyacının teminat al
tına alınmasını ve tarımda kalkınmanın gerçek
leştirilmesini sağlamak için: 

a) Tarım işletmelerinin düzenli ve ekono
mik birer ünite haline getirilmesi; 

b) Topraksız olan veya yeter toprağı bulun
mayan çiftçilerin yeter gelirli işletmelere sahip 
kılınması, 

c) Tarımda arazi mülkiyet emniyetinin ko
runması, arazi tasarruf haklarının ve toprak reji
minin düzenlenmesi, 

çj Bitkisel ve hayvansal üretimin toplum ya
rarına uygun şekilde artırılması, 

d) Tarımda üretimi artıran maddelerin ve 
tarım kredilerinin uygun şartlarla tedariki ve 
kullanılması, 

e) Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve 
pazarlanması, 

f) Tarım arazisinin ve tarımda su kaynakla
rının en uygun ve en verimli bir şekilde kullanıl
ması, korunması, ıslahı ve verimliliğinin idame et
tirilmesi, 

g) Çiftçilerin; teşkilâtlanması, teşebbüs ka-
bilij'etlerinin geliştirilmesi, emeklerinin ve tasar
ruflarının değerlendirilmesi, eğitimi ve öğretimi, 

h ) Tarım faaliyetlerinin havzalar itibariyle 
araştırmaya dayanan teknik ve ekonomik esasla
ra göre yürütülmesi, 

ile ilgili tedbirlerin alınmasıdır. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu tasarısının 2 nci 

maddesinin (d) bendinin metinden çıkarılarak 
yerine aşağıdaki (d) bendinin konulması sure
tiyle değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
riz. 

Sivas Kastamonu 
Ahmet Durakoğlu Mehmet Seydibeyoğlu 

İçel 
Turhan özgüner 

Madde 2. — 
d) Tarım kesiminde toprak ve gelir dağı

lımındaki dengesizliği gidermeyi, mülk güvenli
ğini ve toprakta çalışanlara Anayasanın öngör
düğü hakları özgürce kullanma olanağını, 

Sağlamaktır. 
Sayın Başkanlığa 

Tporak ve Tarım Reformu kanun tasarısı
nın 2 nci maddesinin (a) ve (b) bendinin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini ve (c) bendi ola
rak aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve talebe-
derim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Amaç : 
Madde 2. — Bu kanunun amacı : 
a) Topraksız veya az topraklı çiftçi aile

lerinin insan onuruna yaraşır bir yaşama düze
yine kavuşmaları için, topraklandırmalarını 
ya da gerektiğinde toprağı işleme hakkını elde 
etmelerini, donatılmalarını ve örgütlenmelerini, 

b) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesi
ni, tarımsal üretimin sürekli olarak artırılma
sını, değerlendirilmesini, pazarlanmasmı ve ulu
sal kalkınmayı hızlandıracak tarımsal yapının 
kurulmasını, 

e) Tarım kesiminde toprak ve gelir dağılı
mındaki dengesizliği gidermeyi, mülk güvenli
ğini ve toprakta çalışanlara Anayasanın öngör
düğü hakları özgürce kullanmak olanacğını, 

Sağlamaktır. 
BAŞKAN — Komisyon?. Sayın Bahri Dağ-

daş'm önergesine katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

— 387 — 



M. MecM B : 122 6.6. 1973 O : 1 

BAŞKAN — Hükümet? 
BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE

FORMU MÜSTEŞARI SABAHADDİN ALPAT 
•— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Dağdaş'm önergesine katılmıyorlar. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Önergemi 
izah etmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenizi kısaca izah etmek 
üzere buyurun efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin malûmu olduğu üzere, öntedbir-
ler Kanunu verildiği zaman bendeniz de bir ka
nun tasarısı hazırlamıştım. Mesuliyet taşıdığım 
yıllarda o kanun tasarısının bâzı kısımlarını de
ğiştirerek Yüce Meclise vermiştim. Yüce Mec
lis de, bunu, bugün huzurunuza getirilen Hükü
met tasarısı ile birlikte müzakeresi için 81 Nu
maralı Komisyona havale etmiştir. Malumuâli-
niz, komisyonlarda kanun teklifini verenlerin 
ne önerge sunma hakkı vardır, ne değişiklik 
önergesi verebilir, ne de reye iştirak hakkı var
dır. O bakımdan tasarı, büyük ölçüde Hüküme
tin getirdiği tasan istikametinde geliştirildi ve 
Yüce Meclise sevk edildi. 

Elimdeki Hükümet tasarısının veya Komis
yon raporunun içerisinde benim de ismim geçi
yor. Sanki ben de bu getirilen tasarı ile hem--
fikirmişim gibi efkârı umumiyede bir zehap 
uyandırma gayreti olduğu için, bu önergeleri 
verip teklifimi Yüce Meclisin huzurunda savun
ma imkânı hâsıl etmeyi düşündüm. Engelleme 
diye aklımdan hiçbir şey geçmemiştir; tabiî 
hakkımdır. Yüce Meclisin huzurunda kanun tek
lifimin maddelerini müdafaa edeceğim. 

Benim kanun teklifim topyekûn birim saha
dan en yüksek verim ve geliri sağlamak sure
tiyle, hür ve demokratik nizam içinde ekonomik 
ünitelere ve yeter gelirli ünitelere dayanan bir 
tarım düzenlemesi şeklindedir. Yoksa, toprak 
tevzi etme esasını sureti kafiyede dikkate almış 
değilim. Toprak tevzi etme esası, az topraklı 
veya topraksız çiftçiyi yeter gelirli işletmelere 
kavuşturma esasını gütmektedir. 

Yani, herkese 15 bin liralık bir toprak vere
ceğim ve bununla da yeter gelirli işletme olacak
tır, şeklinde değildir. Teklifimin temel hedefi, 
tarım işletmelerinin düzenli ve ekonomik birer 
Ünite haline getirilmesidir. İkinci olarak da top

raksız vej^a yeter toprağı bulunmayan çiftçile
rin yeter gelirli işletmelere sahip kılınması he
defini güdüyor. Yoksa, toprak tevzii, mülkleri 
şundan alıp şu büyüklükte burada bırakacağım, 
şu büyüklükte şuraya getireceğim, esasını güt
müyor. Onun da hangi yollarla yapılabilece
ğini belirten şimdi getirilen tasarının tam zıddı 
olan hür ve demokratik nizam içerisindeki mem
leketlerin tatbik etmiş oldukları şekilde, meselâ 
Holanda'nm meselâ Danimarka'nın meselâ 
Fransa'nın, meselâ Batı Almanya'nın, me
selâ İsveç'in, meselâ Japonya'nın meselâ 
İtalya'nın bugün tatbik ettiği ve büyük 

. ölçüde bizim ziraî bünyemize, bizim eko
lojik şartlarımıza uygun olan kıstasları 
da dikkate almak suretiyle yeter gelirli ve eko
nomik ünitelere kavuşturan bir amacı güdüyor. 

Bu amaç cihetteki yalnız yeter gelirli hale 
getirilen çiftçilerimizi değil, topyekûn, orma-
niyle, çayırı ile, merası ile birim sahadan en 
yüksek verim ve en yüksek geliri sağlayan, açık 
ekonomiye dönük, rekabet esasını güden; pa
zarlamayı, çiftçiyi teşkilâtlandırmayı, eğitimi ve 
araştırmayı esas tutan bir amaçtır. Ancak, üç 
ayda hazırladığım bu amaç maddesini elbetteki 
beş dakikalık bu kısa zaman içinde açıklaya-
mam, sadece satır başları itibariyle ancak bu 
kadar belirtebildim. 

Diğer maddeler geldiği zaman, amaçla ilgili 
maddeler üzerinde de önergelerim vardır, taf-
silen orada da bu konulara değineceğim. Mev
cut amaç maddesinin benim önergem şeklinde 
değiştirilmesine iltifat etmenizi arz ve teklif 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş tarafından veril
miş ve Genel Kurula sunulmuş bulunan önergeye 
Komisyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. Sa
yın Dağdaş önergelerini kısaca izah ettiler. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Durakoğlu, Sayın Seydibeyoğlu ve 
Sayın Turan Özgürner'in önergesine Komisyon 
ve Hükümet katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 



M. Meclisi' B : 122 6 . 6 . 1973 0 : 1 

BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE
FORMU MÜSTEŞARI SABAHATTİN ALPAT 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Önergenizi kısaca izah sadedinde bu
yurun Sayın Seydibeyoğlu. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Toprak reformu yapmış bütün demokratik 
ülkelerde bu konuda güdülen üç amaç vardır: 
Birincisi sosyal amaç, ikincisi ekonomik amaç, 
üçücüsü de siyasal amaçtır. 

Bunu bütün reform yapmış ülkeler, çıkardık
ları reform kanunlarında kabul eylemişlerdir. 
Nitekim bizim toprak reformunu sevk eden ta
sarının genel gerekçesi arasında, Ahmet Durak-
oğlu arkadaşımın da okuduğu gibi, siyasal amaç 
açıklanmış, ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Birinci Erim Hükümeti za
manında çıkarılmış bulunan «Toprak Reformu
nun Temel İlkeleri ve Stratejisi» diye bir karar
name vardır ki, bu dokümanda, beşinci sayfada 
toprak reformunun siyasî amacı bulunduğu açık, 
sarih olarak ifade edilmiştir, aynen okuyorum : 

«Toprak reformunun siyasî amacı, çalışan
lara Anayasanın öngördüğü haklarını özgürce 
kullanma olanağını sağlamaktır. Bugünkü mül
kiyet dağılımı ve toprağı tasarruf düzeninin ya
pısında saklı bulunan özgürlükleri kısıtlayıcı 
engellerin toprak reformu ile kaldırılması, kır
sal topluluklarda demokrasinin yerleşmesini ve 
gelişmesini sağlayacaktır. Böylece konunun bu 
yönden istismarı da önlenecektir.1» 

Değerli arkadaşlarım, bu maddenin Komis
yonda ilk müzakereleri sırasında Sayın Devlet 
Bakanımıza bir soru yöneltmiştim ve demiştim 
ki, «Toprak Reformunun Temel İlkeleri ve Stra
tejisi isimli dokümanı Hükümetiniz, tasarıda be
nimsemiş midir, benimsememiş midir1?» Benim
sediğini kabul etmiştir. 

Bundan sonra tevcih ettiğim soru şöyle idi : 
«O halde, burada ekonomik amaç ile sosyal amaç 
belirtilmiştir, siyasal amaç niçin belirtilmemiş
tir?» Bunun üzerine; «Sosyal ve ekonomik 
amaç gerçekleştiği zaman siyasal amaç gerçek
leşir.» diye cevap vermişlerdir. 

Geçen günkü müzakerelerde de Saym Bakan 
Mecliste bunu aynen böyle ifade etmişlerdir. 
Fakat, bizim kanımızca, bu siyasal amacm tasa- , 

rıda ifade edilmemiş olması bir noksanlıktır ve 
toprak reformunun hedef ve amacını tam mâ-
nasiyle ifade edememektedir. 

Bu itibarla, verdiğimiz önergemizle, tarım 
kesiminde toprak ve gelir dağılımındaki adalet
sizliği gidermek, mülk güvenliğini ve toprakta 
çalışanlara Anayasanın tanıdığı hakları özgürce 
kullanma olanağını sağlamak olarak, bu amacm 
tasarı metninde yer almasını teklif ediyor ve 
bunun zaruretine inanmış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer Hükümet, ha
len meriyette bulunan ve bir kararname ile çı
karılan Toprak Reformunun Anailkeleri ve Stra
tejisini benimsemiyorsa, bunu da açıkça belirt
mesi veya yürürlükten kaldırması gerekir. 

Ben, kısa zamanla sınırlı olan maruzatıma 
burada son verirken, değerli arkadaşlarımızın 
önergemize iltifat etmelerini ve tasarının nok
sansız olarak çıkmasınla himmet buyurmalarını 
saygı ile arz ediyorum. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, Durakoğlu 
ve Özgüner tarafından verilen önergeye Komis
yon ve Hükümet katılmadıklarını ifade ettiler. 
Saym Seydibeyoğlu önergelerini kısaca izah et
tiler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Coşkun Karagözoğlu'nun önergesine 
Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

Bx\ŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE
FORMU MÜSTEŞARI SABAHATTİN ALPAT 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmadıklarını beyan ettiler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
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Bu kanun bakımından tarım arazisi : 
Madde 3. — Üzerinde ekim, dikim, bakım, 

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

Bu kanunla kullanılan toprak ve arazi de
yimleri, birinci fıkrada tanımı yapılan tarım 
arazisi anlamını ifade eder. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Coş
kun Karagözoğlu tarafından verilmiş bir önerge 
vardır. Bu sebeple müzakereye vaz'ediyo
rum. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye i . 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 

söz rica ediyorum. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Saym Dağdaş. 
D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 

(Konya) — Saym Başkan, muhterem milletve
killeri; bu tarifler geldikçe, gene ister istemez 
doktriner görüşlerin hâkim olduğunu ifade et
mekten kendimizi alamıyoruz. 

Diyor ki... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Onu 
anladık. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Hasan Bey, 
zedeleniyorsanız; ben konuştuğum zaman ister
seniz dinleyebilirsiniz, isterseniz salonu terk ede
bilirsiniz. Keyfinize bağlı. Tamam mı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yani, 
tekerrür var. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Tekerrü
ründe fayda olan şeyleri tekrarda fayda vardır. 
Hep tekrar edeceğiz, hiç gocunma. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biraz 
kerre içine alsak. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ancak filit 
sıkıldığı zaman haşarat ona reaksiyon gösterir. 
Haşarat olmayana filit hiçbir şey yapmaz. Gö
rüşmelerimizi gayet sarih olarak anlatacağız. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Siz 
filitçi misiniz? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Saym Baş
kan, müdahale ediniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi ba
kınız: «Üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme 
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yapılabilen veya orman hariç..» Orman hariç.. 
Peki, orman dikimi yapılmıyor mu? Orman, 
arazisinin üstünde durmuyor mu? Niye orman 
hariç? Yirmi milyon denen şey tarım arazisi
nin dışında görülebilir mi? Nedir bu orman? 
Eğer bir ekonomik kaynaksa, eğer bu kaynak
tan fakir çiftçimiz faydalanacaksa, onun verim
liliğini, onun milletimize ve orman içindeki ve 
kenarındaki köylerimize faydalı olmasını ted
vir eden maddelere neden burada Taslamıyo
ruz? Yirmi milyon hektar bu, dile 'kolay. Yir
mi milyon hektarı bir tarafa bırakın, çayır ve 
merayı da birazdan söyleyeceğim, ancak hukuk
çu Zeren'in topladığı içtihatlara göre tedvir 
eden, hiçbir ekonomik, hiçbir teknik tedlbir ge
tirmeyen, olduğu gibi yerinde bırakan ve aşağı 
yukarı beş milyon hektar meşcere taşıyan, ge
risi bomboş hapisane gilbi, milleti içinde tutan 
20 milyon hektar, orman arazisi hariç diyor. 
Ben böyle, ormanı tarımın dışında tutan bir 
tarım arazisi tarifini hayatımda hiçbir yerde 
okumadım, hiçbir ilmî 'kitapta raslamadım. 
Büyük ölçüde tarımla entegre bir düzen içinde 
bir bitki yetişmesi olan orman arazisi bu ka
nunun dışında... Eh, kusura bakmayın, ister is
temez aklıma geliyor; demek ki, orman devlet
leştirilmiştir, bu bir malbuttur kimse dokuna
maz. 

Ekonomik tedbirleri, birim sahadan azamî 
verime götüren tedbirleri, en çok geliri ve ve
rimi elde etmek için ormanı sen bu kanunun 
içinde istisna kılıp, 20 milyon hektarı te-dbir-
ısiz kılıp, «Bunun özel kanunu vardır» diyerek 
geçiştirip, ondan sonra da tarım reformundan 
'bahsedeceksiniz... Bu, dünyanın neresinde gö
rülmüştür ?. 

Orman da dahil edilecektir, çayır, mera ve 
kültür arazisinin içine orman da bizatihi ekilip 
dikilen tarımsal bir faaliyettir. Bunun bu şekil
de düzeltilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağ

daş. 
Saym özgüner, buyurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Saym Baş
kan, saym arkadaşlarım; bu kanun tasarısın
dan önce Toprak ve Tarım Reformu öntedbir-
ler kanunu tasarısı Geçici Komisyonda görüşü
lürken, maddelerden birinde, buna paralel ted-
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vin edilen maddenin münakaşasında çok söyle
dik ve orada bu bir ölçüde haklılığı anlaşılan 
ve münakaşalarda ağırlık kazanan bir husus 
olarak belirmişti. 

Şimdi Sayın Dağdaş'm söylediklerine bü
yük ölçüde iştirak ediyorum. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de bildiğimiz bölge
lerde, ben kendi bölgem olan Güneyden bahse
deyim, orman niteliğini kaybetmiş çok geniş 
bir arazi vardır. Hiç değilse orman kavgasının 
bitirilmesi bakımından, maddeye konulacak 
«Orman niteliğini kaybetmiş arazi» deyimi ile 
ıbu kavgayı büyük ölçüde bertaraf edebilmek 
mümkün idi. Bunu komisyonlarda da söyledik. 

Eh, hakikaten bu ayrı bir kanun mevzuu
dur, ayrı görüşülür? Ayrı bir kanun yapılacak. 
Ne zaman yapılacak? 

Arkadaşlarım, Türkiye'de toprak reformu 
bahis konusu olduğu zamandır esas olan. İşte 
üzerine eğileceğimiz konu bu. Hep söylerim, 
İskenderun'dan en azından Fethiye'ye ya da 
İzmir'e kadar sahilden itibaren en az 20 kilo
metrelik bir şerit (ki, buna eskiden 20 kilo
metrelik şerit derdik), ama şimdi giderek bu 
alan daha da genişlemiştir, ben Güneyi bildi
ğim için söylüyorum) orman niteliğini kaybet
miş bir arazi parçasıdır. Orman örtüsü kaybol
muştur burada. 

Burada orman niteliğini kaybetmiş arazi 
üzerinde narenciye bahçesi, elma ya da şeftali 
bahçesi yetiştirerek (aslında burada kızılcam 
ormanı sökülmüştür, olabilir, eğri çam, sarı 
çam deriz; ne odunu ne kömürü hiçbir işe ya
ramaz) buraya bir servet getirmiş olan kişiler
le, ceza ya da hukuk mahkemesinde orman 
kavgası devam ediyor ve edecektir. Ayrı bir 
kanun çıkarma iddiasiyle, hem toprak reformu 
yaparken, hem de bilâhare burada bir af kanu
nu görüşürken çok vaitleri dinledik arkadaş
larım, ama yara halen kapanmadı. Hattâ bir 
kısım orman suçlarının affını öngören kanunun 
•münakaşasında, burada parti farkı gözetmeksi
zin Adaletçisi, Halkçısı ve diğer partilerden de 
de vardı zannedersem, arkadaşlarımızla (müş
tereken beş altı imza ile verdiğimiz önerge il
tifat gördü ve hiç değilse 10 dönüme kadar aç
ma yapmış olanları, bahçe yapmış ise bir kere
ye mahsus affedelim şeklindeki bir maddenin, 
Senato'dan geçtikten sonra Cumhurbaşkanlı

ğından veto edilerek döndüğünü gördük; hâlâ 
komisyonlarda bekliyor. Neden ıbekliyor? Bu vait-
ler neyin nesidir? Vasfını kaybetmiş bir orman 
türünün yerine aynı orman yeşilliğinde yeni bir 
ağaç türü gelmiş, servettir. Benim bölgemde 
narenciye, başka bir bölgede başka bir meyve 
türü.. Bunu bu madde ile kurtarabilmek, ceza 
mahkemelerinde, hukuk mahkemelerinde, bü
yük çapta, dosyaları kaldırabilmek mümkün 
iken, hangi espri ile olduğunu bilemediğimiz, 
çok titiz demiyeceğim, bilâkis çok ihmalkâr bir 
tutum ile, «Hele şimdilik dursun» denilen bir 
tutum ile bu, maddeden çıkarılmıştır. 

Arkadaşlarım; geliniz bu maddeyi «orman 
hariç» değil, «Orman niteliğini kaybetmiş arazi 
dahil» olarak çıkaralım. Böylece daha yararlı 
olacağımız kanısındayım. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Baran, 

buyurun. 
İRFAN BARAN (Konya) — ıSayın Başkan, 

meskenlerin yüz veya ikiyüz metrekarelik bah
çelerin de üzerinde ekim yapılabildiğine veya 
birkaç ağaç dikileıbdldiğine göre bu madde uya
rınca bunlar da tanm arazisinden mi sayıla
caktır? Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Efendim, böyle bir açıkla
ma için sualin hangi maksatla sorulduğunu an
lamam lâzım. Çünkü, işletme büyüklükleri 
ileri sürülürken kimlerin ne tarzda araziye sa-
hiboldukları belli edilmektedir. O bakımdan 
suali açık bir şekilde anlayamadım. Bir vatan
daş tarımdan başka bir işle iştigal ederse, ona 
verilecek arazi miktarı dahi belli edilmiştir. 
Binaenaleyh, soruyu iyi anlamam için tekrar 
edilmesini istirham ederim; daha doğrusu sual 
nedir onu anlayamadım. 

BAŞKAN — Sorunuzu bir daha tevcih eder 
misiniz efendim? 

İRFAN BARAN (Konya) — Sorumun açık 
olduğunu sanıyorum. Maddede, tarım arazisi 
tarif edilmiş: «Üzerinde ekim yapılan veya di
kim yapılan araziye tarım arazisi denir,» deni
yor. Kanunun diğer maddelerinde de bununla 
ilgili hükümler var. 

Şimdi, bir evin yüz metrekarelik bahçesi 
var; bir tarafına ağaç dikilmiş, üzerinde dikim 
yapılıyor veya çiçek yetiştirilebiliyor. Buna da 
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bu madde uyarınca tarım arazisi mi diyece
ğiz? Sorum gayet açık. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Bu gibi yerlerin şu- ka
nun uygulamasından tarım arazisi sayılmaya
cağı tabiî. Bunlar, meskenleşmenin, imarın tabiî 
neticesidir. 

BAŞKAN — Mümkün değil. Evet efendim, 
soru cevaplandırılmıştır. 

BAHEİ BAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne sözü efendim, şimdi ko
nuştunuz ? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — 3 ncü madde 
değil mi? Söz istiyorum bu madde üzeriride. 

BAŞKAN — Madde bitmedi efendim, sizin 
konuştuğunuz madde efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Tamamlayıcı 
bilgi vermek için tekrar söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Madde de
ğişmedi, dışarıdaydınız da onun için hatırlata
yım dedim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) —ıSayın Başkan, 
kanunun ileriki maddelerinde fevkalâde müş
kül durumlarla karşı karşıya geleceğiz. Onun 
için bu «tanım» m üzerinde biraz daha durmak 
istiyorum. 

. Ban, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün, 
«İlmen ve fennen orman niteliğini kaybetmiş 
araziler tarım arazisi sayılır:» şeklinde bir tef
sirinin de yersiz olduğunu belirtmek istiyorum. 
Topraktan biten, ister tabiî olarak, ister suni 
loilarak üretim veren her şey tarım faaliyetidir, 
ziraî faaliyettir. Bunu, bütün dünyada iıliim 
böyle tarif eder. Ancak, nedense Türkiye'de, 
Devletin hüküm ve tasarrufunda olan mülkleri 
acaba milleti hakikaten gasp mı edecek diye 
bir korku içindeler, bir 'endişe içindeilıer. Tür-
ikiye'de herkes ormanı, bu Komisyon âzaları
nın sevdiği kadar sever. Ama hiç kimse de bu
günkü ormanın düzenini sevmiyor, bugünkü 
ormanın verimliliğini sevmiyor, hektardan 
0,750 metreküp olan verimi kabul etmiyor. Ve
rimi 2 metreküp, 3 ınıetroküp, 4 metrekübe, gö
türen ormanı sever, canını da verir ona; ama 
bunlara ait hiçbir tedbir yok. Bunun adı Top
rak ve Tarıni Reformu tasarısı. İster çiçek 
eksin, ister glayol eksin pazara sevk etsin, is
ter meyva ağacı diksin, ister orman geliştir

sin, ister çayır, mor'a ıslah etsin geliştirsin, 
ister hububat eksin, ister pamuk eksin... Bun
ların hepsine birden tarım .arazisi denir. Bir 
de kültür arazisi vardır ki bunların hepsi umu
mî tarifinin içindedir. Bunları siz dışarı ata
mazsınız. Böyle bir kanunu bu Meclis çıkarır
sa üzülürüm; adama gülenler. Türkiye'de or
man tarım arazisi sayılmıyor, tarım faaliyeti 
değildir, meyvaeılık tarım faaliyeti değildir 
diye gülerler. Öntedbirler Kanununda da geti-
ıriıldi bunlar. Gülünçtür, ilimin dışındadır, ekono
mik anlljayışıın dışındadır, tanım anta-yışının dışın
dadır, Böyle bir kanun, böyle bir tarif yapılır 
anı? Nereden alldık bu kıstasları? Daha henüz 
kaya halinde olup, fakat parçalıanaraik «amelio-
rati'on» suretiyle iyileştirmeye giden şeyi alı
yorsun tarım arazisinin içine katıyorsun, fakat 
verim vercın, istihsal veren araziye tarım ara
zisi değildir diyorsun. Öyle şey nı | olur, nere
de görüldü bu ? 

Teşekkür ederim. 
Bx\ŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 3 ncü miaddeısinin aşağıdaki şekülde değiş
tirilmesini arz ederim. 

İzmir 
Coşkun Karagözöğılnı 

Bu kamun bakımından tarım arazisi : 
Madde 3. — Üzerinde ekim, dikim, bakım, 

yetiştirme yapılabilen veya orman hariç doğ
rudan doğruya tabiattan yararlanmak surietiylel 
bitki veya hayvan üretimine elverişli olan ve
ya elverişli duruma getirilebilen araziye tarım 
arazisi 'denir. 

Bu kanunda kullanılan toprak ve arazi de
yimleri, birinci fıkrada tanımı yapılan tarım 
arazisi anlamını ifade eder. 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Anayasa
mızın 131 ye 37 nei maddeleri mevcut iken, or
man arazisinin bu kanun kapsaımı/na alınmasuıa 
Anayasamız bakımından imkân yoktur. Ne o 
görüşülenlere, ne bu önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
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BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE
FORMU MÜSTEŞARI SABAHADDİN ALP AT 
—• Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadır. 

Önergemin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkatte alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. 
Çiftçilikle ilgili tanımlar : 

Madde 4. — Bu kanunun uygulanmasında : 
a) Arazi üzerinde geçinme amacı ile bit

ki veya hayvan yetiştirilmesine veya bunların 
ürünlerinin elde edilmesine, değerlendirilmesi
ne «çiftçilik», 

ib) Çiftçilik işlerini bedenî ve fikrî güçle
rini kısmen veya tamamen katarak doğrudan 
doğruya yapan ve esas geçim kaymağını bu iş
lerden sağlayanlara «çiftçi», 

c) Sahibi olduğu toprağı bizzat işleyenlere 
veya işletenlere «toprak sahibi çiftçi», 

d) Sahibi olduğu toprağı kiracılık veya 
ortakçılıkla işletenlere «toprak sahibi», 

•e) Başkasının toprağını nakdî veya aynî 
'veya hem nakdî hem aynî belli bir bedel kar
şılığında işleyenlere veya işletenlere «kiracı», 

f) Başkasımm toprağını o topraktan elde 
edilecek ürünün belli bir payı karşılığında işle
yenlere «ortakçı», 

g) Çiftçilik işlerinde nakdî veya aynî ve
ya hem nakdî hem aynî ücret karşılığında ça
lı şanlara «tarım işçisi», 

Denir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayım Dağ
daş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Yine bir yere geliyorum; Sayın İlhami Er
tem yine, Anayasanın 131 ııc'i maddesini ileri 
sürdü. 'Yani, 131 nci madde var; orman, ta
rım faaliyetlerinin içinde değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, madde, baş
ka madde zannediyorum. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi bu
radaki tarifler içinde «Orman köylüsü,- orman 
çiftçisi» deyimi olmadığı için, buraya bir 
«Orman köylüsü ve orman çiftçisi» tarifinin 
de getirilmesinde zaruret vardır; ama bunu biz 
söyleyeceğiz, zabıtlara geçecektir. Kabul eder
siniz veya .etmezsiniz o ayrı koınu, onu o zaman 
ayrı yerde hesaplaşırız' tamam mi? 

Burada biz fikrimizi söylemiş olalım: Bura
ya bir de, «Onmam köylüsü ve orman çiftçisi» 
tarifinin ithalinde fayda mülâhaza ediyorum. 

131 nci madde, ormanların korunması, ge
liştirilmesi ile ilgilidir. Ona s'en, 131 nci mad
denin ışığı altında; birim samadaın en çok veri
mi götürecek ormancılık politikasını getir koy; 
131 nci maddenin ta kendisi olur; ama orada 
kupkuru tutmuşsundur; içimdeki hırsız olmuş
tur, kendi malını çalmıştır, kesmiştir götür
müştür ; aç kalıp sürünmüştür. 

Orman köylüsü ve orman çiftçisinin de bu 
tanımım içine girmesinde fayda vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok... 

Sayın Dağdaş tarafından verilmiş bir öner
ge vardır. Yalnız bu, şimdiye kadar verilmiş 
önergelere hakikaten benzememıektedir Sayın 
Dağdaş. Nereyi okuyacağımızı... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hepsi belli 
Sayın Başkan. Çizmediğim yerlerin hepsi oku
nur. 

BAŞKAN — Hata yaparsak lütfen işaret 
edin. Çünkü, bir kısmı kitaptan kopmuş; bir 
kısmı kâğıt eklemek suretiyle ilâve edilmiş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Yardımcı 
olacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen takip buyurun, eğer 
hata olursa ikaz edersiniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, özür dilerim: Öyle sıkboğaz ettiniz ki, 
iki gün içinde önerge vermek zorunda kaldım, 
onun için böyle oldu. Yoksa, Yüce Meclise 
saygım büyüktür. 

BAŞKAN — Hayır efendim, o bakımdan 
söylemiyorum. Bir noksanı olabilir; Divan 
Üyesi arkadaşımız da bu hususu işaret ettiler: 
Hata olursa hatırlatırsınız. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 4 ncü maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Konyıa 

Bahri Bağdaş 
Terimlerin anlamı 
Madde 4. — Bu kanunda geçen terimlerin 

anlamı aşağıda gösterilmiştir: 

Çiftçilik : Toprağı ve su kaynaklarını kul
lanmak, besleme ve bakım yapmak suretiyle de
vamlı olarak bitkisel ve hayvansal ürün elde 
edilmesi, bunların yetiştiricileri tarafından iş
lenip değerlendirilmesi ve su ürünleri istihsali 
faaliyetidir. 

Çiftçi : Bir gelir sağlamak veya aile ihtiyacını 
karşılamak için devamlı olarak çiftçilik yapan 
kimsedir. Kiracı ve ortakçılar çiftçi sayılır. 

Ehil çiftçi : Tarımdaki öğrenim derecesi, 
çiftçilikte gördüğü eğitim, sahibolduğu bilgi ve 
tecrübe itibariyle bir tarım işletmesini bizzat 
idare etme niteliğinde olan kimsedir. 

Çiftçi ailesi : Çiftçinin kendisi, eşi ve bak
makla mükellef olduğu usul ve füruundan mey
dana gelen topluluktur. 

Mal sahibi çiftçi : Kendisine ait araziyi, te
sis ve demirbaşları bizzat veya kendi yükümlü
lük ve sorumluluğu altında bilvasıta kullanmak 
suretiyle çiftçilik yapan kimsedir. 

Nüveci çiftçi : Sertifikalı tohum, fidan, fi
de, çubuk, damızlık hayvan gibi canlı üretim 
materyali yetiştiren kimsedir. 

Mal sahibi : Kendisine ait araziyi tesis ve 
demirbaşları çiftçilik maksadiyle kendisi işleten, 
başkasına kiraya veren veya ortakçılıkla işleten 
kimsedir. 

Kiracı : Bir sözleşmeye göre, kendi imkânla
rına ek olarak, mal sahibinin arazisi ile diğer 
kaynaklarını, gerektiğinde tesis ve demirbaşla
rını kullanmak suretiyle, çiftçilik yapan ve bu
na karşılık mal sahibine bir ücret ödeyen kim
sedir. 

Orman köylüsü : Arazisinin tamamı veya bir 
İnamı orman sınırı içinde kalan ve ekonomisi 
ormana bağlı olan köyün nüfusunda kayıtlı 
olup aynı köyde ailesi ile birlikte devamlı ola
rak en az beş yıldan beri ikamet etmekte olan 
kimsedir. 

Ziraat arazisi : Arazi kullanma kabiliyeti ba
kımından toprak işletmek suretiyle, bağ, bahçe 
ve tarla bitkilerinin yetiştirilmesine uygun olan 
ve bu kullanma şekli diğer arazi kullanma şekil
lerinden daha fazla ekonomik fayda sağlayan 
arazidir. 

Çayır arazisi : Taban suyu veya sızıntı su
larla beslenen ve arazi kullanma kabiliyeti ve 
ekolojik şartlar bakımından tabiî ot yetişmesi
ne uygun olan, esas olarak yaş veya kuru ot 
elde etmek için kullanılan ve bu kullanma şekli 
diğer arazi kullanma şekillerinden daha fazla 
ekonomik fayda sağlayan arazidir. 

Mera arazisi : Arazi kullanma kabiliyeti ba
kımından üzerinde tabiî olarak ot yetişmesine 
elverişli olan, hayvan otlatılması suretiyle fay
dalanılan, toprak ve su muhafazası için ot ör
tüsü altında bulunması gereken ve kültür bit
kileri yetişmesine elverişli olmayan ve bu kul
lanma şekli diğer arazi kullanma şekillerinden 
daha fazla ekonomik fayda sağlayan arazidir. 

Otlak arazisi : Esas olarak kuru ot elde et
mek için' ve kısmen hayvan otlatmak üzere fay
dalanılan ve kültür bitkilerinde generatif geliş
meyi sınırlayacak kadar yüksek rakımlı olan 
mer'a arazisidir. 

Yaylak arazisi : Muayyen mevsimlerde hay
van otlatmak suretiyle faydalanılan ve kültür 
bitkilerinde generatif gelişmeyi sınırlayacak ka
dar yüksek rakımlı olan mer'a arazisidir. 

Islah edilebilir arazi : Teknik ve ekonomik 
olarak ıslahı mümkün olan ve bu suretle tarım 
arazisi haline getirilebilen yabani meyvelik, ma
kilik, fundalık, yabani zeytinlik, harnupluk, sa-
kızlık, taşlık, asitli, alkali, turbiyel, eksibe ve 
benzeri arazidir. 

Su toplama havzası : Su ayrım çizgisi ile sı
nırlanan ve suları bir anamecrada toplanarak 
denize veya göllere akan alandır. Suları deniz 
veya göllere ulaşmayan su toplama havzaları 
kapalı havza sayılır. Ana su mecralarının kol
larını besleyen alanlar ise tâli su toplama hav
zalarıdır. 

Uygulama alanı : Bir veya birden fazla su 
toplama havzası veya bir büyük su toplama hav
zasının tali bölümünden teşekkül eden ve bu ka
nun hükümlerinin uygulanması maksadiyle se
çilen alandır. 

Geliştirme plânı : Uygulama alanlarında kal
kınma plânına uygun olarak; altyapının tamam-
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lannıası, tarım üretiminin bilimsel ve teknik 
esaslara uygun olarak yürütülmesi, çiftçinin do
natımı, kredi ihtiyacının karşılanması, tarım 
ürünlerinin pazarlanması, çiftçinin eğitimi ve 
teşkilâtlanması ve diğer faaliyetlerin ifası için 
yapılan ve bu konularla ilgili kamu kuruluşla-
riyle gerçek ve tüzel kişilerin görev ve yüküm
lülüklerini belirten plândır. 

Tarımda altyapı : Tarım arazisinde ve çift
çilerin yaşadığı meskûn yerlerde yol, içme suyu, 
elektrifikasyon, mesken, toprak ıslahı, yerleşim 
ve arazi düzenlenmesi gibi maksatlarla yapılan 
tesislerdir. 

Tapulu arazinin düzenlenmesi : Belli bir 
alan içerisinde bulunan tarım arazisi parselle
rinden aynı şahsa ait olanların diğer şahısların 
arazisi parselleri ile değiştirilmek suretiyle bir 
.araya getirilmesi ve şekillerinin düzeltilmesi 
ziraat tekniğine uygun bir halde yeniden parsel
lenmesi ve bu arada mümkün olduğu kadar 
küçük işletmelerin yeterli gelirli işletmeler ha
line getirilmesidir. 

Arazi ölçü birimi : Tarım arazisi genişliği
nin ölçü birimi dönümdür. Bin dönüm izdüşüm 
alanı bin metrekare olan arazi yüzeyidir. 

Modern tarım işletmesi : (Ekonomik tarım 
işletmesi) ; tarımda gelişen teknolojiyi devamlı 
olarak uygulayan, teprak kalitesini yükselten, 
toprak - sermaye ve işgücü biriminden en yük
sek üretim ve geliri sağlayan, buna mukabil ma
liyeti asgariye düşüren ünitedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmamaktadır. 
önergenizi kısaca izah etmek üzere Sayın 

Dağdaş, buyurunuz, 
BAHRİ DAÖDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan; önergem uzun, onun için fazla konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Beş dakika konuşacaksınız en 
fazla. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Mücmclen 
izah edeceğim. 
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I BAŞKAN — Evet, müemelen izah. Ben ona 
kısaca izah diyorum efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, gayet tabiî ki benim verdiğim bu önerge 
ile Hükümet tasarısı veya Komisyon metni ara
sında 180 derece fark vardır. Benim verdiğim 
önerge ve hayal ettiğim kanundaki hedefim; 
birim sahadan en çok verim, mülkiyet emniyeti, 
modern işletme, yeter gelirli işletmedir. Ancak, 
toprak tevzii gayet kısıtlıdır. Sebebine gelince; 
ıbizîm . teklifimiz; birim sahadan azamî verimi 

I sağlamak suretiyle, Türkiye'mizi hakikaten 
(dışarıya muhtaç olmadan) fakrü zaruretten 
kurtarmak, ondan sonra da; çiftçilik yapana 
çiftçilik şevkini, çiftçilik aşkını getiren; çiftçi
lik bilgisini artırma, gelişen teknolojiyi tatbik 
ve ziraatte hüneri geliştirme imkânını veren bir 
teklif olduğu için, bizim tariflerimizle elbette 
ki, Komisyonun yalnız ve yalnız toprak dağıt
ması ve 200 bin kişiyi teçhiz etmesi arasında 
büyük farklar vardır. Müsaade edersiniz o ba
kımdan, bunların üzerinde görüşlerimi ayrı ayrı 
ve müemelen izah edeceğim. 

Sayın Başkan, meselâ çiftçilik deminde söy
lediğim gibi, ormancılık faaliyetini de su ürün
leri faaliyetini de içine alan bir sanattır. Bunu 
kovuyorum, bunu getiriyorum; sonra «Ehil çift
çi» diyorum. Bu ehil çiftçilik de öyle bir konu
dur ki; burada hüner var, damızlık yetiştirme 
var, ıslahcılık vasıfları var, sermayeyi değer
lendirme, ekonomik tedbirleri alma vasıfları 
var. Sayın Komisyon belki, «Biz de ehil çiftçiyi 
aldık» der; ama onların aldığı ehil çiftçi ile 
bizim aramızda biraz fark var. Gayet tabiî ki 
(Benim ta.sarım daha evvel, Sayın İlhami Er-
tem'in de tasarısı vardı) bu tâbirler bizden gel
medir. Bnnu müdafaa etmek de her halde, Dev
let Bakanının teşkil ettirdiği Komisyondaki ki
şilerin değil, bizim ha.kkımızdır. Bu görüşleri 
daha evvel biz getirdik ve bunlar ilmî literatü
re dayalı olarak getirilmiş şevlerdir. Onun için, 
kanun teklifimin içindekileri buraya da, oldu
ğu gibi dercedeceğim ve Meclis zabıtlarına da 

j geçirmek istiyorum : 

Nüveci çiftçi konusu fevkalâde önemli bir 
konudur. Görüşler burada yine ayrılıyor. Nüve
ci çiftçinin üstünde durmak zarureti var. Birisi, 
«Devlet, hayvan ıslah edecek; tohum ıslah ede-

I eek» der. Biz de diyoruz ki, dünyanın hiçbir 
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medenî ülkesinde Devlet, ne hayvanı ıslah ede- I 
bilmiş, ne de tohumu ıslah edebilmiştir, yoktur. 
Her yerde, bütün medenî ülkelerde nüveei çift
çiler hayvan ıslahını geliştirmişlerdir, tohum ıs
lahını geliştirmişlerdir. Bu dediğimiz şeyler de 
elbette ki, birim sahada âzami verimi geliştir
meye matuf olmuştur. Devlet, olsa olsa araştır
ma hizmetleri yapmıştır; ama hiçbir şey ıslah 
etmemiştir; mümkün de değildir. Nüveei çiftçi 
konusu, ilerde yine benim önergelerimden bir 
tanesiyle gelecektir; o önergem de, nüveei çift
çilerin hangi ölçüde önem taşıdığının bir deli
lidir. Nüveei çiftçi Türkiye'de gelişmediği müd
detçe; ufak çiftçilerin, orta çiftçilerin üreti
minde bir gelir, bir artış sağlama mümkün de
ğildir. Çünkü, ıslah edilmemiş materyali ister
seniz traktörle değil, mümkünse (Mübalâğalı 
olarak söylüyorum) tayyare ile sürün... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, sonuçlandırın, 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çok rica 
edeceğim. Çünkü çok önemli bir yerdeyim... 

BAŞKAN — İmkânı yok efendim; Genel 
Kurulun aldığı kararı uygulamak mecburiyetin
deyim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Müemelen 
izah ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beş dakikanız dolmak üzere
dir, lütfen Ibitiriniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Beş dakika 
ile kayıtlı değildir. Bu önemlidir. 

BAŞKAN •— Bitiriniz, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde bırakmayın beni. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Beki efen
dim, kısa keseceğim. Müemelen... 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim, sonuçlandı
rınız.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyorum. 
Demek ki, nüveei çiftçi konusu hüner konu

sudur. 
Sonra, müsaadenizle diğer bir konu; tarım 

arazisi... Okunmadı. Tekrar ediyorum; ziraat, 
çayır, mera, otlak, yaylak ve orman arazisinin, 
tümü tarım arazisidir. Ziraat arazisinin tarifini 
getirdik. Orman arazisi... Ormanın tarifi va.rdır, 
orman sayılan yerler vardır; tabiî olarak yeti
şen veya emekle yetiştirilen her yaş ve boydaki 
orman, ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle 
birlikte, toprak ve topoğrafik özellikleri... 
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BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, son cüm
leniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet. Bu 
önergemin bu maddesi okunmadığı için başlı

ğını söyledim. Bilâhara (İnşallah) zabıtçılara 
rica edeceğiz, zapta geçirsinler. 

Çayır ve mer'a arazisinin üzerinde duraca
ğız. Gelen tasarı ile, bizim çayır ve mer'a anla
yışımız aynı değildir. 300 sene evvelki 200 sene 
evvelki mer'a ile bugünkü mer'a deyimi ayrı
dır. 300 kilo pamuk veren; dönümden... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, keseyim mi sö
zünüzü efendim ? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Onun için 
anahatlariyle çayır, mer'a tarifinin de izahına 
gayret ettim; ama belimi kırıyorsun Sayın Baş
kan : Böyle kanun müzakeresi olmaz; önerge
mizi müemelen ifade etme imkânından mahru
muz. Bunu da. böylece kaydediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Sayın 

Bahri Dağdaş'm okunmuş bulunan önergesine 
katılmamaktadır. 

Sayın Bahri Dağdaş önergesini müemelen 
izah ettiler. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Müemelen de
medim, 5 dakika izah etmeye çalıştım. 

BAŞKAN — Müemelen demek, zaten 5 da
kika olur. 

Önengenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza a,rz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci madde üzerinde, Sayın Bahri Karake
çili ve Sayın Baha Müderrisoğlu tarafından ve
rilmiş bulunan önerge geri alınmış bulunmakta
dır. Bu sebeple madde, önergesiz madde haline 
iukılâbetmiştir. Görüşme açmıyorum. Maddeyi 
okutni), oylarınıza arz edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müzakere açmanız lâzımdır. Çünkü, başta 
önergeler verilmiştir. Önerge verilmiş olan mad
delerin müzakeresinde önergesinden vazgeçebi
lir veya görüşülür reddedilebilir. Yaptığınız iş
lem gibi bir işlem yoktur. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Önergeler 
muayyen süreleri içinde verilmiştir Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN — Şimdi önerge verilmemiş sayı
lıyor, önergesiz madde haline inkılâbetti. Uygu
lamamız, bundan evvelki birleşimlerde ve bü
tün diğer kanunlarda böyle oldu. 

RESİ TÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir usulsüzlük halini ifade etmek istiyo
rum. 5 nci maddede, yani önerge verilen madde 
hakkında söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKx\N —. Ne hakkında? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yaptığınız iş

lem hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Madde hakkında vermem; iş

lem hakkında veririm. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın

da konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Yani, uygulamamız hakkında, 

usul hakkında söz veririm; tamam. 
Saym Bahri Karakeçili, Sayın Müderrisoğlu 

önergelerini geri almışlardır. Bu sebeple mad
de, önergesiz madde haline gelmiştir. Okunmak 
suretiyle oylarınıza arz edeceğim. Bu işlem hak
kında da Sayın Ülker'e söz veriyorum. 

Sayın Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Tatbikat, usule uygun olarak yapılmamakta
dır. Esasen, bu şekilde kanun müzakeresi usulsüz
dür. Bendeniz (1962'de mi başladı bu usulsüz mü
zakere, 1963'te mi başladı? Zabıtları açıp 'bakı
nız) her seferinde usulsüz bir müzakere olduğunu 
ifade etmişimdir. Ama şimdi, Yüce Meclis böyle 
bir usulü kabul etmiş gidiyor. Ben, bunun usul
süz olduğunda ısrar ediyorum. 

Şimdi, üzerinde önerge verilmiş bir madde ko
nuşulacak maddedir; çünkü böyle ilân ettiniz : 
Üzerinde önerge verilmiş maddeler hakkında ko
nuşulacaktır. Üzerinde önerge verilmiş.,. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Hem de sü
resinde verilmiş... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — ... Süresinde 
verilmiş madde, Meclise ilân edilmiştir; Meclisin 
açık olan • zabıtlarında ilân edilmiştir ve biz, o 
madde üzerinde müzakere yapılacaktır diye hazır
lanıp buraya geliyoruz. Hattâ, bâzı arkadaşlar 
önerge vermişse, bizim de tekrar önerge vermemi
ze lüzum yek. Arkadaşlar önerge vermişlerdir, 
dolayısıyle madde üzerinde konuşmak imkânı var
dır diye önerge vermeyen aıkadaş da vardır ve 
olabil! A 
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Onun için, üzerinde bir önerge verilmiş bu 
madde hakkında konuşmak lâzımdır. Lütfediniz, 
söz veriniz, konuşalım ve bu usulü de böyle tat
bik edelim. Yoksa, usul zaten sakattır. Bir de, 
o sakatlığa yeni sakatlıklar ilâve etmek suretiyle 
Meclisi bir tescil organı haline getirmiş oluyo
ruz. Elimizdeki İçtüzük buna müsait değildir : 
İçtüzüğe aykırı çıkarılan kanunlar da iptal edile
bilir 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Genel Kurula, Başkanlığın tu

tum ve tatbikatını arz etmiştim. Bundan evvel 
müzakere ettiğimiz kanunlarda da önerge sahip
leri, maddenin gelmesinden evvel... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergeyi ben 
tekabbül. ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Önerge 
yük ki! Olmayan önergeyi nasıl tekabbül edebi
lir? (A. P. sıralarından «Önergeler geri alındı» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Yok. «Yok» u nasıl tekabbül 
edersiniz beyefendi. Yok işte, ortada yok. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ne zaman yok 
oluyor efendim? 

BAŞKAN — Saym Genel Kurula arz ediyo
rum: Madde müzakere edilmeden, üzerindeki öner
geyi geriye alınmış bulunan maddeler hakkında, 
diğer maddeler gibi muamele yapılıp yapılmama
sı hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Aynı şekilde muamele yapılması hususunu ka-
'bul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET SEYDİBEYOÖLU (Kastamonu) 
— Her şey oyla halledilmez Sayın Başkan. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bundan sonra 
müzakeresiz 'oya koyunuz o halde. 

BAŞKAN — Evet, peki, tamam efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Usule aykırı 
oylama oldu Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Uygulamamdan bahsettim be
yefendi. Uyguladık şimdiye kadar, bu mesele 
şimdi çıktı ortaya. Bugüne kadar 1982"den beri 
uygulandığını saym yözcü ifade ediyor. 

5 nci maddeyi okutuyorum efendini: 
Aile ve aile başkanı : 
Madde 5. — Bu kanunun uygulanmasında 

karı - koca. ve varsa reşit el mayan i'üru ile reşit 
olup da evli olmayan ve ailesi başkanı ile birlik
te oturan fürua «aile» denir. 
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Reşit olup da yalnız yaşayan ve evli olmayan 
kişiler ile vesayet altında bulunan kişiler de aile 
sayılı J?. 

Çiftçilik işlerini sürekli ve doğrudan doğruya 
yapan aileye «çiftçi ailesi», aileden kocaya, yok
sa karıya «aile 'başkam» denir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza a.rz ediyo
rum. Ka:bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmiştiı*. 

6 neı maddeyi okutuyorum. 
Toprağın verimli olarak işletilmesi : 
Madde 6. — Toprağın verimli olarak işletilme

sinden maksat-: 
a) Toprağın özel niteliklerine ve bulunduğu 

yerin ekonomik ve doğal imkân ve koşullarına uy
gun 'biçimde işlenmesi veya işletilmesi, 

b) Su ve toprak kaynaklarının korunması, 
toprak verimliliğinin artırılması bakımından zo
runlu ve olağan tedbirlerin alınması suretiyle çift
çilik yapılmasıdır. 

Bu esaslara uymayanlarla bu kanunda göste
rilen istisnalar r?aklı kalmak üzere toprağın doğru
dan doğruya işletmeyerek kiraya veya ortağa ve
renler toprağını işlemiyor veya işletmiyor sayı
lı.'. 

Bu maddeye ilişkin hususlar yönetmelikte be-
lirtüL". 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önerge
ler vardır: Komisyon, maddeyi yeniden tedvin 
etmiş bulunmaktadır. 

Evvelâ, 'bu madde üzerinde Sayın Ahmet Du-
rakoğlu ve iki arkadaşı, Sayın Bahri Karakeçili 
ve Sayın Müderrisoğlu önergesini geri almışlar
dı; . 

Sayın İrf<an Baran, Sayın ismail Hakkı Ala
ca, Sayın Coşkun Karagözoğlu önerge vermiş bu
lunmaktadırlar. Maddenin Komisyon tarafından 
yeni tedvin edilmiş olan şeklini evvelâ okutaca
ğım. Belki, yeni tedvin edilmiş şekli ile bâzı öner
ge sahipleri önergelerini geri alıp almayacakları
nı beyan ederler ve bu suretle mesele daha kolay
lıkla yürümüş olur. 

6 neı maddeyi Komisyonca yeniden düzenle
nen şekliyle okutuyorum : 

Toprağın verimli olarak işletilmesi : 
Madde 6. — Toprağın verimli olarak işletil

mesinden maksat : 
a) Toprağın özel niteliklerine ve bulunduğu 

yerin ekonomik ve doğal imkân ve koşullarına uy
gun hiçimde işlenmesi veya işletilmesi, 

• b) Su ve toprak kaynaklarının korunması, 
toprak verimliliğinin artırılması bakımından zo
runlu ve olağan tedbirlerin alınması, 

Suretiyle çiftçilik yapılmasıdır. 
'Bu esaslara uymayanlarla bu kanunda gös

terilen istisnalar saklı kalmak üzere toprağını 
doğrudan doğruya işletmeyerek kiraya veya orta
ğa verenler, toprağını işlemiyor veya işletmiyor 
sayılı.?. 

Bu maddeye ilişkin hususlar yönetmelikte be
lir tilL\ 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde -görüş
mek isteyen sayın üye?.. 

BAHRÎ DA&DAŞ (Konya) — Grup adına 
«öz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, Demokratik Par
ti Grubu adına buyurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Tasarı, hakikaten korkunç derecede dektriner 
hir tasarı. Tasan mülk sahibinin elinden; «Han
gi bahaneyi 'bulayım, toprağı nasıl kötüleyeyim 
de; hakkım olmadığı halde, toprağını alayım» zih
niyeti ile, uydurma uydurma maddelerle gelmiş: 
Ne teknikle, ne ekonomiyle, ne Anayasanın mül
kiyet hakkıyle, ne Anayasanın ferdin hürriyeti ve 
geçimini teminata alan maddeleriyle ilgili. Hiç 
bir şey tanımıyor burada; «Ben buyum, ben bu-
nu yapacağım» diyor. Istesen de, istemesen de 
hu höyle; getirilen madde 'böyle. 

Sayın milletvekilleri, birisine toprak verecek, 
sana kooperatif kuracağım diyor: birisine toprak 
verecek, sana ortak traktör vereceğim diyor; 'bi
risine toprak verecek, senin suyunu 'böyle gelişti
receğim diyor; yeniden toprak verilenlerin hep
sine bütün teknik ve teknolojik imkânları getiri
yorum diyor. Kanun 'böyle diyor. Kime? Top
rak tevzi edeceğim ve mecburî kooperatifçiliğin 
içine girenlere bunları yapacağım diyor. 

Şimdi araziyi verimli işletiyor mu, işletmiyor 
mu buna bakılmıyor. Bir kimse, 300 dönümlük, 
500 ddönümlük, 600 dönümlük arazisini serma
ye bulamaması yüzünden şu veya bu şekilde or
takçıya, kiracıya veya yarıcıya vermiş, arazisini 
işletiyor: «Bunu elinden alacağım» diyor. Fak 
törlerden birini hiç dikkate almamış. Bu bir, ta
mam mı? 

Bu kiracıya ortakçıya neye Arermiş diye etüt 
etmiyor. «Yenklen topraklandıracağım» dediği 
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adamlar için hakikaten bu imkânlar yerilmiş de, 
ıbu adam keyfinden mi vermiş 'bunu ortakçıya? 

'Bir diğer konu; olabilir ki, bir yerde adamın 
arazisi vardır; birisinin de fevkalâde güzel ıslah 
kaibiliyeti vardır. «Araziyle sermaye 'benden, ıs
lah işini de sen al yürüt; sana kiraya veriyorum 
veyahut ortakçı oluyorum.» derse elinden mi aia 
çaksın hunu? 

Yeniden arazi verdiğin adam*!; su imkânı, 
traktör imkânı, gübreleme imkânı sağlıyorsun. Bu 
sağladığın imkânlardan «birisini uygulama alanın
da, o arazide gidip görsen; «sen suyu iyi kullan
madın, sen motopomp almadın, .sen traktörle sür
medin, sen gübre kullanmadın», diyebilirsin. Hiç
bir imkân tanımadan, uygulama alanına gidip; 
görür görmez, «Ben huniarı kam ulaştıracağı m» 
nasıl dersin? Hangi imkânı verdin de hen kullan
madım? Bu, doktriner değil de nedir? Arka fikir 
taşımıyor diyebilir misiniz buna? Bu mümkün mü
dür? 

Arazinin verimli işletilmesi konusunda hangi 
tarifleri getirdin? Hiçbir tarif. Verimlilikten ne 
anlıyorsun? Su kaynağını nasıl kullanacaksın? 
İleride, suların tarımda kullanılması için tek mad
de tedvin ettin mi? «Ben bunları sana getirdiğim 
halde kullanmadın, değerlendirmedin» dedin mi? 
İster ortakçıyle değerlendiririm, ister kiracıyle. 
Siz ortakçı, kiracı müessesesini uzaklaştıramazsı
nız. Uzaklaştırdığınız gün, tarımda liyakati uzak
laştıracaksınız, sermayeyi uzakl aştı ra caksımz. 

BAŞKAN — Sayın -Bağdaş, süreniz dolmuş
tu?. 

BAHRİ BAĞBAŞ (Devamla) — Efendim, 
ikinci defa söz almak üzere iniyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Burakoğlu, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına; 'buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ABINA AHMET BURAK
OĞLU (iSivas) — iSaym Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Toprak ve tarım reformu kanun tasarısının 
6 ncı maddesi belki de, bu tasarının en önemdi 
'maddelerinden biridir. Aslında bu madde, şev
kinden murat olunan maksadı tahakkuk ettir
mekten çok uzaktır. Bu maddenin ortaya koy
duğu muhteva ile bu maddeye muhata'bolacak-
larnı durumu ve bu durumun içerisinde müta-
llâa edeceğimiz binhir çeşit ihtimaller, bu mad
deyle hiçbir zaman bir çözüme bağlanamaz. 

ıSayııı Bağdaş'm da ifade ettiği gibi, verim-ı 
li olarak işletilmenin hangi koşullar altında ol
duğu l 'nci maddede kritere bağlanmayan esas
lar ileri sürülmek suretiyle sadece belirtilmiş 
ve fakat verimli olup olmadığı konusunda ke
sin, açık, hakları koruyucu bir şekilde hüküm
ler sevkedilmemiş olmasının mahzurlarını gü
nün birinde, bu maddeye' muhataibolanlar mut
lak surette çekeceklerdir. 

Gerçekten, çok çeşitli ihtimaller vardır de
dik ve bu çeşitli ihtimallerin hiçbirisine de ce
vap verecek durumda değildir bu madde. Tasa
rıda gösterilen istisnalar 128 nci maddede açık
lanmıştır. Aslında 128 nci madde, muhtevası 
itibariyle de açıklık ifade eden muayyen hallere 
tatbik kabiliyeti gösterebiliyor. 

Böyle olunca bu maddeyi, 6 ncı maddeyi mü
cerret, kendi başına mütalâa etmemize de imkân 
yoktur. Sondan bir önce'ki fıkrasında zikredil-
diği gibi, «ıbu .kanunda gösterilen istisnalar sak
lı kalmak üzere» hükmünden istifadeyle, ka
nunda zikrolunan istisnalara baktığımız zaman 
meselenin bir başka cephesinde daha muğlak bir 
durumuyla da karşılaşıyoruz. 

Evvelemirde istisnaların açıklık kazanması 
-lâzım, evvelemirde köyde toprağı kader sayıp 
bağlananların bundan azamî istifadelerini sağ
layacak imkânların kendilerine hasredilmesi 
lâzımdır. Özendirici yollar açılması lâzımdır. 
Mahdut topraktan azamî istifadeyi sağlayan ki
şilerin adedinin gittikçe çoğalması karşısında, 
(özendirici tedbirlerle kaderini toprağa bağlamış 
olanların insan haysiyetine yaraşır bir hayat 
seviyesine kavuşmalarının bu maddede ifadesi-. 
ni bulması lâzımdır. Toprak kimindir burada; 
(bunun belli edilmesi lâzımdır. Kiraya ve orta
ğa verenler toprağını işlemiyor* sayılır da; ki
raya da, ortağa da vermeden işçi çalıştırarak 
toprağını işletenler işliyor sayılır mı? Bu mad
deye göre buna rahatlıkla, «evet, sayılır» diye
ceksiniz. 

Biğer yandan, zaruretle sevk ettiği şartlar 
altında işletenlerle, işçi tutarak işletenleri bir 
arada mütalâa etmediğiniz (hattâ birisini kanu
nun himaye ettiği esaslar dairesinde ortakçılık 
veya kiracılık işlerine girdiği zaman himaye et
miyorsunuz da, mukavele yapmadan işçi çalış
tıran) kişilerin işlettiği toprakları, kendisi iş-
ıletiyor sayacaksınız. 
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M. MecWi B : 122 6 . 6 . 1973 O : 1 

Kastının tamamiyle dışında bu maddenin, 
'muhtevası içerisinde ner<esinden tutarsanız tu
tun mevcut ihtimallere tatbik ettiğiniz zaman 
verimli işletmie tarifine kabili tatbik bir madde 
olmadığını da göreceksiniz. 

Bir ihtimal arz edeyim : Köyde bakkallık 
yapan bir vatandaş toprağını işletirse, rahatlık
la bu maddenin içinde yerini bulur, korunur. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, istirham 
edeceğim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şe
hirde bakkallık yapan, köydeki toprağını işlet
mek için muayyen sürede gider, eker biçerse 
bu madde muvacehesinde korunmaz. Yani, biz
zat beldem ve fikrî gücünü de katarak işleye
nin durumuyle, işletenin durumu arasındaki 
farklılık bu maddede açık bir şekilde ortaya 
çıkmamıştır. Karmakarışık bir maddedir. Bu 
fayda (getirecek bir madde değil, sarahati olma
mam sebebiyle devamlı karışıklık getirecek bir 
maddedir. 

"Verilen süre içerisinde ancak bu derece ifa
de etmek zaruretindeyiz. Bunun değişikliği için 
foir önerge arz etmiş bulunuyoruz. Ummuyo
rum; ama iltifat ederseniz zannederim daha 
açık bir hüviyet alabilir. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Sayın Bahri Karakeçili, buyu
runuz. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

6 ncı maddenin (a) ve (b) fıkraları, topra
ğın verimli olarak işletilmesi açısından açık ve 
etkili bir tedbir getirmekte ise de, 2 nci bent 
de ta'm bir baskı hükmü niteliğindedir: Devle
tin yerine getirmediği hizmet ve yatırımların 
cezası toprak sahibine çektirilmek istenmekte
dir. Demokratik anlayışa uygun olmayan bu 
fıkranın başına, «Gerekli imkânlar sağlandığı 
ve belirli bir süre tanındığı hallerde» ibaresi 
konulmalıdır. Örneğin, drenaj sistemi olmadı
ğından, toprağını çoraklıktan kurtarmayan, za-
/manında ve yeteri kadar gübre, ilâç, âlet ve ma
kine kullanılmadığı için verimi artırmayan bir 
çiftçinin toprağını elinden almak, demokra
tik bir reform gereği olamaz. 

Bu madde aynen kaldığı takdirde devlet, 
her çiftçinin toprağını dilediği anda kanıulaştı-
rabilir. Bu bemdin, tarımsal işletmecilik prensi

bine uymayan bir hükmü de, toprağın ehil kişi
ler tarafından yönetimini önlemesidir. «Topra
ğını doğrudan doğruya işletmeyerek kiraya ve
ya ortağa verenler» deyiminin, «toprağını doğ
rudan doğruya veya kendi sorumluluğu altın
da işletmeyerek kiraya veya ortağa verenler» 
şeklinde değiştirilmesi lâzımdır. Bu bent çiftçi
yi, köylü olmaya zorlamaktadır. Mevcut hü
küm, toprağın verimli olarak işletilmesi pren
sibi ile bağdaşmamaktadır. Bir müdür veya 
kâhya ile işletilen toprakların verimsiz olacağı
nı kabul etmek doğru değildir. Bütün tarım 
işletmelerini birer aile işletmesi haline getir
mek, mevcut politik sistemimize de uymamakta
dır. 

IBu önergeme iltifat buyurmanızı saygılarım
la arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahri Dağdaş. 
D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DA&DAŞ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; biraz evvel yarım kalan konuşmama de
vam ediyorum. 

ıŞimdi, «Verimli işletilmiyor» sözü tamamen 
izafî bir sözdür. Meselâ Urfa'da bir çiftçinin 
1 000 dönüm arazisi vardır; bu 1 000 dönüm 
araziden çiftçi 10 senede iki mahsul alır. Bunu 
al Diyarbakır'a götür, bunu al Mardin'e götür.. 
10 sene içerisinde ya iki mahsul var, ya üç mah
sul var. Kış güzel geçer, tohum güzel olur, güb
re güzel kullanılırsa o sene 200 - 250 kilogram 
alır; ama yağmur faktörü birdenbire düşer 120 
milimetreye, 110 milimetreye; ortalamasını alır 
/gelirsin; 70 kilogram. Bu verimli işletemiyor, 
bunun toprak endeksindeki endisi hakikaten 70 
tir, çünkü alüviyal topraktır. Harareti 3 000 -
4 OOO'dir, pamuk yetiştirecek kadar kuvvetli 
hararete sahiptir; ama öbür taraftan su faktö
rü sıfırdır. Bunun işletmesi düzenli değildir 
veya verimli değildir diye bir kıstas koyabilir 
'misin, mümkün mü? 

Bir yere gitmişsin bir s a havzasının yukarı -
•sını ıslalh etmişsin, aşağı ıslah edilmemiş. Dev
let oraya himaye götürmüş, yukarıdaki adam 
gübreyi kullanıyor. Gübre kullanmak % 50 
faktör, % 50 büyütüyor araziyi. İyi tohumluk 
kullanıyor, bunları bulabilmiş. Aşağıdaki adam 
velevki aynı şartları, aynı parayı, aynı kapitali 
haiz olsa bile su baskınından kurtaramıyor. De-
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min bir değerli arkadaşını söyledi; drenaja gü
cü yeteımiyor, zamanında ekim yapamıyor, ve
rim düşük oluyor. 10 gün evvel ekim tavına ka
vuşanın verimi ;% 30 - % 40 fark ediyor, 10 gün 
sonra ekenin de % 30 - % 40 geri düşüyor. 

«Bütün bu imkânları dikkate almadan, «ve
rimli veya verimsiz işletiliyor» tâbiri ulu orta 
ve glioibal bir tarif içerisinde arazi gasbından 
'başka hiçbir hedef gütmüyor. Bir taraftan ka
nun hazırlayıcısı, yeni toprak verilenlere dre
najından, sulama imkânlarından tutun da, koo
peratifçiliğine kadar her türlü imkânları taah-
hüdeceksin; öbür taraftan hiçbir mehil verme
den, hiçıbir imkân sağlamadan, hiçbir ıslah te
şebbüsüne Devlet olarak katkıda bulunmadan, 
bugüne kadar varı ile, yoğu ile, çoluğu ile, ço
cuğu ile çalışmış, on senede iki defa, üç defa, 
dört defa sana hizmet etmiş bir çiftçinin malını 
ga'spedeceksin. Bu kadar gayriinsanî bir şey 
var mıdır? O zaman kanunun adı sosyalist 
değil de nedir? O zaman doktriner değil, do ne
dir1? Ne diyebiliriz buna ? 

İşte bu hükümleri gördüğümüz için diyoruz 
M, bu kanunda; şu veya bu bahane ile çiftçinin 
elinden toprağı alıp, kendi hayalinde canlan
dırdığı kolektif bir kooperatifçiliğin geliştiril
mesini esas tutan ve esasen fevkalâde param
parça olmuş, büyük ölçüde 50 dönümle, 5 dö
nümle, 200 dönüm arasında!: i ziraî bünyemize 
yeni yeni kamburlar getirmek için, güya toprak 
rezervi kazanmak için maddeler ihdas edilmiş
tir. Bundan başka bunun bir mânası yoktur. 
Onun için ya böyle bir arazi veya arazi değer
lendirme kıstasının maddeden çıkarılmasında 
veyahut da, önergeleri görelim o önergelerin 
ışığı altında ilmin, tekniğin, ekonomik imkân
ların şu veya bu imkânların sağlanması şartla
rına matuf bir maddenin konmasında fayda 
vardır; aıma böyle durup dururken de adama; 

. «Zorla senin elinden arazini alacağım» dersen, 
o zaman Sayın Bakan başka kuvvetler çıkar 
karşınıza, ondan korkarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş

mek isteyen sayın milletvekili1? 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Daha evvel söz talebim vardı ? 
Buyurun Sayın Seydibeyoğlu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, 'değerli milletvekilleri; 

Türkiye'de yapılan istatistiklere göre, bu
gün '3,5 milyon çiftçi aıiTe'siınlhı ya yeter toprağı 
bulunmadığı, yahut hiç toprağı bulunmadığı; 
1 nıiOyon 200 bin çiftçi ailesinin hiç toprağı bu
lunmadığı, 1 milyon civan nida tanın lişçisintin 
de topraksız olduğu bilr gerçek. Türk halkınım 
% 67 civarındaki bir kısmı halen geçimini top
raktan ve »iraatten temin etmeğe çalışıyor. 

Diğer taraftan, Türk ekonomisinin! temel 
unsuru olan İhracatımızın % 80 den yükarısn 
tanından sağlanıyor. Binaenaleyh; köylünün 
kalkınmaısını, toprak sahibi olmasını gerçek-
letirmeyecek bir kanuna, imkân nisbetimde i&-
dihdam sorununu halletmeyecek bir kanuna 
reform kanunu demek mümkün olmayacaktır. 
Bu 6 ncı madde bu hali ile geçtiği takdirde, 
Türkiye'de dağıtılacak toprak bulmanın pek 
kolay olacağı kanışımda değilim. Zira toprak 
reformlarında esas, toprağı işleyene vermek
tir ve işleyenin elinde muhafaza etmektik-. Bıi-
naenaleyh; bu maddenin bugünkü halliyle ka
bulü halinde bu mümkün olmamaktadır. 

Biz bunun için bilr önerge vermiş bulunu
yoruz arkadaşlarımızla. Diyoruz ki, «toprağın 
üslenmesi ve işletilmesinden maksat, bu kanun
da gösterilen 'istisnalar saklı kalmak üzere...» 
Zaten kanunun 128 nci maddesinde pek çok is
tisnalar kabul etmiş bulunuyoruz. Bunlar za
manı gelince açıklanacak, kısa vakit içinde 
bunları saymaya imkân yok, «..Kalmak üzere 
toprak sahdbiinin ve a'ilesıi üyelerinim bedenî ve 
fikrî güçlerimi de katarak...» 

Bu kısmın ilâvesini Yüce Meclisten istir
ham ediyoruz. Aksi halde, madde bugünkü ha
liyle kabul edildiği takdirde, adam hiçbir gücü
nü katmadan sırf toprağınım başında veya ya
kınında olmakla elindeki toprağı muhafaza 
edecek ve topraksız köylüye toprak dağıtmak, 
vermek imkânı hasıl olamayacaktır. Yani bu 
madde, dağıtılacak toprak rezervini azaltıcı biir 
maddedir. 

Bunun için verdiğimüz önergenin kabulünü 
istirham, ediyoruz. Bu hususu kısa zaman idimde 
ancak bu kadar ifade edebiliyoruz. Yüce Mec^ 
lisim önergemlize iltifat buyunnasınıı diler, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon Bakanı iSayın llha-
mii Ertem, buyurunuz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAM! 
ERTEM (Edirne) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarını • 

6 ncı madde mühilm bir maddedir ve mad
de üzerinde de, gerçekten umumî efkârda ve 
Yüks'elk Heyet üzerinde tereddüt doğurabile
cek fikirler ileri sürüldüğü için, kısaca bu hu
susa dokunmaya zaruret gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım, her zaman 'madde
lerin ekserisinde olduğu gibi, burada da sayın 
D. P. s'özcüsüyle sayın C II. P. sözcüsü arasın
da tamemen görüş ayrılığı vardır. Şimdi, mad
denin tenkildi üzerinde ölkli husus ileri sürül
mektedir : 

(Blirindisi, bu verimliliği gelirmiş olmak aca
ba bir teminatsızlrlk mıdır, bu hükme dayanı
larak çiftçilik yapan vatandaşın elinden topra
ğını kamulaştırma imkânını temin ©tim ek ve 
keyfî bir işleme girmek mümkün müdür'? 

Bu mümkün değildir muhterem arkadaş
larım. 

BAHRİ DAÖDAŞ (Konya) -r- Mümkün
dür, mümkün.... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHA
MI ERTEM (Devamla) — Mümkün değildiir. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Mümkün
dür. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHA-
Mİ ERTEM (Devamla) — Mümkün olmadığı
nı arz edeceğim. 

Şimdi, bu verimliliğin yerine getirilmesi 
şartını, kanun maddesinin, sarih olarak ekono
mik ve doğal imkân ve koşullarla 'bağlı kılıyo
ruz. Binaenaleyh, bir işletme sahibinin veremi
ni artırabilmek veya toprağını verimli işletebil-
mesii için veya toprak ve su geliştirmesini ya
pabilmesi için, 'kendisinin ekonomik gücü yok
sa, Ziraat Bankası veyahut banka 'kredileri yo-
luyle kendisine bu imkân sağlanmıyorsa, gayet 
açık olarak, ekonomik koşullar kendisine sağ
lanmış dernektir. 

(Binaenaleyh, bu hususta huzursuzluk geti-
ireeek, teminatsızlık getirecek, çiftçililkle işti
gal eden arkadaşlarıımızı bir vehme sevkede-
cek hiçbir husus yoktur. Gayet açık olarak (Sa
irin olarak) (ifade ediyorum ki, verimliliğin ve 
su ve toprak kaynaklarının korunması için ge
rekli şartların neler olabileceği o bölgedeki ko
şullarla kendisine temin edilmiş bulunan eko-
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nomik şartlarla bağlıdır. Bu hususlar da bir 
yönetmelik ile ortaya konacaktır. 

'Böyle bir garantiye karşrı (Şurada şu açık
lamama rağmen) idarenin keyfî bir işlemi 
olursa, Danıştay kapısı da böyle bir durumda 
tabiî ki bu şahıslara, bu vatandaşlariimıza kar
şı açıktır. 

Binaenaleyh, birindi hususu bağlıyorum. 
Maddede sureti katlyede bir vuzuhsuzluk yok
tur. Bu, temin edilecek imkânlarla, bölgenin 
iimkânlarıyle, doğal şartlarla bağlıdır. 

İkinci husus; şjimdiı Sayın Bahri Dağdaş bu
yururlar ki, «Bu memleketten ortakçılığı ve 
kiracılığı uzlaştıramazsmız.,'» 

Biz bu görüşte değiliz. Bİz, 128 nci madde
de istisnalarını koyduğumuz hususlar dışın
da, çiftçilik yapan vatandaşlarımızın o topra
ğın mâılüki olmalarında verimin artırılması 
bakımından, toprağın daha iyi korunması ba
kımlından ve Türkiye'de mülkiyet mefhumu
nun daha kuvvetle yerleşmesi 'bakımından fay
da mülâhaza etmekteyiz. Bu sebepledir ki, 128 
nci maddedeki istisnalar dışında, çiftçil'ilkle 
meşgul olan vatandaşlarımızın toprağının sa
hibi olmasını gerektiren hususları -getirmekte
yiz. ; 

Diğer husus; sayın C. H. P. sözcüleri bu «İş
leme ve işletme» tabirimi çok başka anlamda 
aülaımak istemektedirler. Biz o görüşe de işti
rak etmıiiyoruz. B|ir çiftliği, bir toprağın sahi
bi bizzat işletir. Tabiî is'tanse işçi kullanır. 
İşçi kullanması bizzat işletmesine .mâni değiil-
d!iı\ İşletmesini işletiyor demek, tabiî ki ona 
fikrî gücünü katıyor demektir, ona malî so
rumluluğunu koyuyor demektir; fikrî ve .malî 
sorumluluğu tahtımda bir kimse tabiî ki top
rağını işleyecektir. Aksi takdirde, ileride, veır-
tii'iış alduğumuz büyüklükleri bir çiftçi ailesi
nin bizzat kendisinin ve ailesinin çalışarak ye
line getirmesine imkân yoktur; tabiî iki işçi kul
lanacaktır. Bu tarzda sorumluluğu altında çift
çiliği yapan kimse o toprağı bizzat işletir sa
yılır ve sayılacaktır. 

Binaenaleyh, madde, bütün bu hususları dik
kate alınmak suretiyle, incelendiği zamanda, 
çiftçilik yapan ve toprak sahibi olan vatan
daşlarımız liçin hiçbir teminatsıızlik yoktur. 
Aksine de daha çok çiftçilikle iştigal eden, fa
kat yeter toprağı bulunmayan vatandaşıımızı 
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toprağa kavuşturmak limikânmı getiren alum-v 
lu b!ir maddedir. Arz «derim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Dağdaş, buyurun. 

D. P. URUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
'(Konya) — Sayın Başkan, saym arkadaşlar; 

ıSayın komisyon başkanı burada gene açık 
verdi; saym komisyon başkanı, hangi hürriyet, 
hangi mülkiyet, emniyetinden bahsediyorsunuz? 
Bir taraftan Devlet istimlâk ettiği araziyi is
terse köylü birliklerine kiraya veriyor, orada 
hiçbir sakmea görmüyor. Öbür taraftan «Biz o 
fikirde değiliz» eliyor. «Biz vatandaşı mutlak 
arazi sahibi edeceğiz» diyor. Madde getirmiş
sin, kiraya veriyorsun. Ben kiracılığı müdafaa 
«diyorum; hüner için müdafaa ediyorum. Ben 
kiracılığı müdafaa ediyorum; her çiftçi ve 
toprak sahibi aynı hüner, aynı kabiliyette fev
kalâde iyi bilgin olur; ama kromozomları say
ma imkânı olmaz; onu sayan adamlar var, bilen 
adamlar var. Sermayem vardır, arazim vardır, 
imkânım vardır; istiyorum ki, yüksek vasıflı 
bir ürün yetiştireyim, ıslah edeyim. Ben buraya 
kira vermeyecek miyim? 

•Şimdi size soruyorum: Medenî dünyada Al-
mancasmı söyleyeyim; «Pacht weise» diye ka
nun vardır kanun. Hem öyle maddeler tedvin 
letmiştir ki, şu getirdiğiniz 179 maddelik tasarı
dan daha kalındır. Aklıma düşseydi getirirdim; 
ama bir vesile ile kiracılıkta getirip gösterece
ğim. Bütün medenî âlemde olan bir hüneri nasıl 
kaldırırsınız ? 

Saym üstat buradadır, paöht weise var mı
dır, yok mudur ? Nasıl kaldırıyorsun ? Hangi cü-. 
retle kaldıracaksın? O zaman ben, indî iki tane 
doktriner adamın hazırladığı tasarının bâzı 
maddelerini Saym İlhami Ertemlin burada mü
dafaa etmesini hiç arzu etmezdim, Kendi kanu
nunda da kiracılık vardır. Yok mudur? Elbet
te vardır. Kiracılık hünerdir, kiracılık ziraate 
sermaye götürür, kiracılık ziraate teknik götü
rür. Kaldı ki, sen kamulaştıracaksm, Devlet 
olarak kiraya vereceksin de, arazimi kiraya ver
me hakkını bana tanımayacaksın. Bu nereden 
çıkmıştır? Ondan sonra da mülkiyetten bahse
deceksin.... 

Madde getirmişsin; «İsterse Devlet çiftliği 
kurar, isterse çiftçilere toptan kiraya verir;» 
demişsin. Bunlar vakıa... Hangi mülkiyet emni

yetinden bahsediyorsunuz Saym Başkan? Eğer 
hakikaten samimî iseniz maddenin başına ko
yunu»; deyiniz ki : «Beş sene müddet tanıya
cağım;» bu beş sene içinde şu şu şu ekonomik 
imkânlar tanındığı halde, elinden tutulduğu 
kaide; hakikaten kiraya da vermeyip boş tutu
yorsa, bölgenin ekolojik durumuna («Doğal şart
lar» dediğiniz; ben «ekoloji» diyorum onun adı
na) uygun geliştirmiyorsa orda kamu menfaati 
vardır, orada mülkiyet hakikaten sınırlıdır; 
ama ben onu herkesten daha iyi yapıyor 
veya yaptırıyorsam sen buraya tahdit ko
yamazsın, mümkün değildir. O zaman 
da demokratik hukuk devletinden bahsedemez
sin. Devlet sosyal devlet, doğru; ama nedir sos
yal devlet? Ne getiriyorsun burada; başıma ne 
kalkıyorsun ? 

3,5 milyon az topraklı çiftçi, 1 200 000'de 
topraksız çiftçi var; on sene sonra üstüne bir 
milyon daha konuyor.. Bir hengâme, bir tiyatro 
çıkarmışsın; getire getire bana getirdiğin 400 
bin çiftçiye, kamulaştırma sonunda yok ettiğin 
düzenden toprak vereceksin; kambur üstüne 
bir kambur daha koyacaksın.. 15 000 lira gelir 
elde edecek diye 400 bin tane mi, 350 bin tane 
mi çiftçiye toprak vereceksin? Kamulaştırmada 
da 50 ilâ 60 bin aile var, onlara da 10 milyar 
lira vereceğim diyorsun. 10 milyar lirayı getir, 
yatırım yapalım bakalım; kaç tane fabrika ya
pılıyor. 

Bunların hesaplarını yaptılar. On milyar lira 
ile gübre fabrikaları yap, diğer tesisleri yap; 
her birine 1 500 - 2 00 tane aileyi yerleştir; 
400 bin değil 600 bin aile ediyor. 

15 bin lira gelire gelince: Adana'lı çiftçiler 
buradadır, pancarcı çiftçiler buradadır; beş nü
fuslu bir aile pancar tarlasında .üç ay çalıştı mı 
15 bin lirayı alıp gidiyor zaten. Deli midir, se
nin vereceğin ve başına dikeceğin müdürün sü
receği tarlayı beklesin de ondan sonra «13 bin 
mi çıkacak, 5 bin mi çıkacak?» diye bir meçhu
lün içinde kalsın? Getirdiğin kanun tasarısı 
Ibu... 

Gider herif üç ay çalışır, pa"muk kozası top
lar; alır 15 bin lirayı gider. Dokuz ay da baş
ka iş yapar. Bütün bunların yanında, nerde bu 
mülk emniyeti ? 

Ortakçılığın bir hüner olduğunu kabul et
mediğiniz müddetçe Türk tarımını sermayeye 

- m -
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(kavuşturmak imkânından uzaksınız. Maddeyi 
oraya koy; bütün ekonomik imkânlar, bütün 
•doğal şartlar, altyapı tesisleri geliştiği halde, 
'kiracılık veya ortakçılıkla da işletmiyorsa, 
orada kamu menfaati başlar.. Ama 400 bin 
aıile, 7 milyon çiftçi için (onbeş sene içinde bu 
8 - 9 milyona çıkacaktır) böyle bir kanun tasa
rısını getirip Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
geçirme gayreti içinde bulunmayın. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 

gelmiştir, okutuyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, söz istiyo
rum.. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
(geldi; son söz daima milletvekilinindir; zatıâlini-
ze söz veririm, tekrar Sayın Bahri Dağdaş gelir; 
s'fee söz veririm, tekrar gelirler efendim1. 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan madde aydınlanmıştır, 

•kifayeti arz ve teklif ederim. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo

rum. Kalbul buyuranlar.. Kaibul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Efendimi, madde üzerinde dört tane önerge 
var. Bu maddenin müzakeresinin bitimine kadar 
Birleşimin devamı hususunu oylarımıza arz ede
ceğim. Kaibul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

önergeleri okutuyorum. 
iSaym Başkanlığa 

Toprak ve Tarım. Reformu kanun tasarısı
nın 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sivas Kastamonu 

Ahmet Durafcoğlu Mehmet SeydiJbeyoğlu 
İçel 

Turhan özgüner 
Madde 6. —• Toprağın işlenmesi ve işletilme

sinden maksat, bu kanunda gösterilen istisna
lar saklı kalmak üzere, toprak sahibinin ve aile
si üyelerinin bedenî ve fikrî güçlerini de kata
rak : 

a) Toprağın özel niteliklerine ve bulunduğu ye
rin imkân ve koşullarına uygun biçimde ve ve
rimli bir şekilde, 

lb)> Toprak veya su ve toprak verimliliğinin. 
korunması bakımından zorunlu ve olağan ted-
Ibirleri almak suretiyle arazide geçimlerini sağ
lamak üzere doğrudan doğruya çiftçilik yapma-
larıdıı. 

Bu esaslara uymayanlarla toprağını kiraya 
ve ortağa verenler toprağını işlemiyor veya iş
letmiyor sayılır. 

Bu maddeye ilişkin hususlar yönetmelikte 
(belirtilir,' 

Sayın Başkanlığa 
'Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 6 ncı maddesinin, ilişikte (belirtildiği şekil
de, değiştirilmeısini arz ve teklif ederiz. 

Urfa Konya 
Bahri Karakeçili Baha Müderrisoğlu 

Adana 
Cavit Oral 

Arazinin verimli olarak işletilmesi :' 
Madde 6. — Arazinin verimli olarak işletil

mesinden maksat; 
a)l Arazinin özel niteliklerine ve bulundu

ğu yerin ekonomik ve doğal imkân ve koşulla
rına uygun biçimde işlenmesi veya işletilmesi, 

Ib) iSu ve toprak kaynaklarının korunması, 
toprak verimliliğinin artırılması bakımlından zo
runlu ve olağan tedbirlerin alınması, suretiyle 
çiftçilik yapılmasıdır. 

Gerekli imkânlar sağlandığı, 'belirli bir süre 
tanındığı halde, yukarıda belirtilen esaslara uy
mayanlarla bu kanunda gösterilen istisnalar 
saklı kalmak üzere, bizzat veya kendi yükümlü
lüğü ve sorumluluğu altında bilvasıta işletmeye
rek arazisini kiraya veya ortağa verenler, ara
zisini işlemiyor veya işletmiyor sayılır. 

Bu maddeye ilişkin hususlar yönetmelikte 
ıbelirtilİT. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarlısının 

6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının gerekçesi 
hakkında Genel Kurula vereceğim, izahattan 
sonra., aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde G. — (İkinci fıkra :) Bu esaslara uy
mayanlar, toıpragmı işlemiyor veya işletmiyor-
•sayılır.' 
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Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

6 ncı maddesi son fıkrasının: 
«Bu esaslara uymayanlarla, bu kanunda gös

terilen istisnalar saklı kalmak üzere reform 
hükümlerinin tatbiki sakkındaki Bakanlar Ku
rulu Kararının neşrinden itibaren üç hasat yılı 
ilcinde verilen süre ve tanınan imkânlara göre 
toprağını doğrudan doğruya işletmeyerek kira
ya veya ortağa verenler toprağını işlemiyor ve
ya işletmiyor sayılır, 

Bu maddeye ilişkin hükümler yönetmelikle 
belirtilir.» tarzında değiştirilmesini dilerim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Komisyon tarafından tedvin 
edilen madde evvelce Genel Kurula arz edilmiş
ti . 

Bir de Sayın Karaigözoğlu'nun önergesi var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Redîormu kanun tasalısının 

6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederim. 

İzmir 
Goşkun Karagözoğlu 

Toprağın işlenmesi ve işletilmesiyle ilgili 
•esaslar" : 

Madde 6. — Toprağın işlenmesi ve işletilme
sinden maksat, ibu kanunda (gösterilen istisnalar 
saklı kalmak üzere, toprak sahibinin bedenî ve 
fikrî gücünü de katarak, 

ıa)' Toprağın özel niteliklerine ve bulundu
ğu yerin imkân ve koşullarına uygun biçimde ve 
verimli bir şekilde, 

Ib) Toprak veya su ve toprak verimliliği
nin korunması bakımından zorunlu ve olağan 
tedbirlerini almak suretiyle arazide geçimlerini 
sağlamak üzere doğrudan doğruya çiftçilik yap
malarıdır. 

Bu esaslara uymayanlarla toprağını kiraya 
veren veya ortağa verenler toprağını işlemiyor 
veya işletmiyoı* sayılır. 

Bu maddeye ilişkin hususlar yönetmelikte 
belirtiliı\ 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Seyddlbeyoğlu, 
Sayın Turhan özgüner ve Saym Ahmet Durak-
oğlu tarafından verilen önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim.1? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Durakoğhı ve arkadaş

ları tarafından verilmiş bulunan önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadır, önerge
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za arz edeceğim.. Dikkate alınmasını kabul bu
yuranlar.. Kabul etmeyenler.. Kalbul edilme-
miştir efendim. 

Sayın Bahri Karakerdli, Sayın Baha Müder-
risoğru ve Sayın Cavit Oral tarafından verilen 
önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —. Hükümet ?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Karakeçili 

ve Saiyın Müderrisıoğlu tarafından verilen öner
geye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergenin dikkate almıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınımasmı ka
bul buyuranlar.. Katbul etmeyenler.. Kabul edil-
memilstiı,. 

Sayın İrfan Baran tarafından verilen öner
geye Komisyon katılıyor mu?. 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

.BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Sayın Baran takririnizde yazılı olduğu 
veçhile, kısaca izah için buyurunuz. 

İRFAN BARAN (Konya) — Değerli' millet
vekilleri, Komisyon bu maddeyi yeniden tedvin 
'ettiğini bildirmiş ise de, metinden takiibettim, 
hiç bir kelimesinin değiştirilmediğini gördüm. 
Neresini yeniden tedvin etmişler, anlayamadım. 

Verim hususunda diğer arkadaşlarıımıızın öne 
sürdükleri mütalâalara ilâve edeceğim bir hu
sus yoktur. Ancak, 'ortakçılık ve kiracılık mü
essesesi kanununun bu maddesiyle kaldırılmak
tadır ki, ben buna karşıyım. Bunun madde met
ninde mâna bakımından, kanunlarımızdaki hü
kümlere aykırılık yönünden ve bir de Ana
yasanın 37 * nci maddesi bakımından, mevcut 

— 406 — 
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mevzuatıımıza ve hukuk esaslarına aykırı oldu
ğu kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, bir kere diyor ki, ortakçılık ve 
kiracılığa verilen arazi işılenımiyor ve işletilmi-
yor sayılır. Arazi işleniyor, ortaikçılık, kiracılık 
yoluyle işleniyor, .ekiliyor, biçiliyor. Nasıl işle
tilmiyor sayılırmış? Bir kere, lügat maması ba
cımından, fizik mânası bakımından gerçeğe ay-
Ikırî. 

İkincisi; acaba verimli olarak işletilmiiyor 
da; ortakçılık, kiracılık verim sağlamıyor da 
'bunun için mi-bunu öne sürüyorlar? Bunlar da 
ıgençeğe aykırı arkadaşlar. Kira-cılk müessesesi
ni ele alınız. Bir araziyi kiraya tutam adam, bir 
kira bedeli ödemektedir ve bunu Ikiraya tut
maktan maksadı bu yolda kâr sağlamaktır. D'o-
layısıyle de araziyi verimli olarak işletmek bi
zatihi bu müessesemin icabıdır. Siz bunu nasıl 
verimli işletme saymazsınız ? Oto-matikmaın ka
nun hükmü, kira ile tutulan arazi verimsizdir, 
işletilmiyor sayılır, olur. Ee, bu da gerçeğe ay
kırı. Ya ç<ok verim sağlıyorsa? Neredem tespit 
ettiniz bunu ? 

Ayrıca bu durum millet 'menfaatlerinle ve re
alitelere aykırıdır. Sayın Bakan Komisyonda ba
na, ortakçılığı iptidaî bulduklarını söyledi. Sa
yım Ertem de öteden beri -ortakçılı'k müessese
sine karşıymış, omun için bu maddede değişik
lik kalbul buyurmadılar. Arkadaşlar, ortakçı
lık neden kanunlarımıza aykırı, neden medenî 
usullerimize aykırı? 

Tüccarsınız ortakçılık yaparsınız, -ortak ha
mallık yaparsınız, mühendislik, avukatlık ya
parsınız.. Peki neden ortak çiftçilik 'yapamaya
caksınız? Her iki tarafın imkânları mahdut. 
Ortaikçılık yapanlar imkânı mahdut insanlardır; 
büyük çiftçiler ortakçılık yapmaız, küçük çiftçi
ler ortakçılık yapar. Yeeter toprağı olmayan or
takçılık yapar, toprağı yeterli değildir, bunum 
içim kâfi derecede malzeme düzememiştir, or
takçılık yapar. İmkânları yeterli olmayan, in
sanların imkânlarını bir araya getirerek çalış
tırmaları memleket menfaatlerine aykırı mıdır? 
Verimsiz midir? Neden milyonlarca inşamı hu
kuk hilelerime, gerçek dışı beyanlara zorlayarak 
vatandaşı müşkülâta uğratacaksınız? Ne mah
zuru vardır bunun? Küçük arazi sahiplerinim 
ortaikçılık işletmelerini devam ettirmelerinin ne. 
mahzuru var? Borçlar Kamumu vatandaşlara bu 

imkânı tanımamış mıdır? Çiftçiler için istisna 
(hükmü mü koymuştur?. Hayır. Nasıl siz engel
leyeceksiniz ? 

Devam edelim arkadaşlar; Anayasanın 37 
nci maddesi bakınız ne diyor: «Devlet, toprağını 
/verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek: ve 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayanı 
çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyle 'gereken 
tedbirleri alır.» Tedbir alıyorlar, ortakçılığı 
kaldırıyorlar.. Halbuki arkada ikinci fıfera di
yor >ki, '«Kanun, Ibu amaçlarla, değişik tarım 
bölgelerine ve çeşitlerine -göre toprağım genişli
ğimi ıgösterelbilir.» Siz toprağın Igenişliğini gös
terebilirsiniz, sınır koyabilirsiniz, tavan koyabi
lirsiniz. IBir vatandaş toprağımı lortağa veriyor 
diye, tümünü şu Anayasa hükmüne göre elim
den alamazsınız. Anayasa; ortağa veremlerim,. 
kiraya verenlerin arazisinin tamamı alınır de
miyor. Devlet toprağa sınır koyabilir, genişli
ğine ısınır koyabilir diyor. Siz de bizzat işleyen© 
500 dönüm verirsiniz de, ortağa verene Ibu sını
rı daha aşağıya indirip (takdiriniz, tercihiniz 
r6yİQ tecelli edecekse) '200 dönüm diyebilirsiniz 
Ama hiç toprak vermiyorum dediğiniz gün ol
maz... Anayasa sıfıra irca- -etımemiş, sınır koya
bilirsiniz demiş. Onu ihlâl etmiş ioluruz arka
daşlar. Bu bakımdan Iben-bu fıkranın, yani or
takçılık ve kiracılık halinde toprağın verimli iş
letilmiyor sayılacağına dair fıkrayı; ilerdeki 
hükümlerle irtibatı bakımından Anayasaya, hu
kukun genel, 'kurallarıma, mevcut kanunlara ve 
•milletin menfaatlerine aykırı bulduğum cihetle 
kaldırıl masını teklif ettim. Takdir heyetinizin-
dîı*. 

iSaygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın İrfan Baran tarafından 

verilen ve Genel Kurula arz edilen önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın 
Baran özetle önergesini izah etti. önergenin! 
dikkate almıp alınmaması hususunu oynarınıza 
arz edeceğim. Dikkate alınmasını kalbul buyuran* 
lar.. Kabul etmeyenler.. Kalbul edilmemiştir. 

Sayın Alaca tarafımdan verilen -önergeye Ko-
misyom katılıyor mu -efendim?.. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, verdiğim önergem kalbul edildiği tak
dirde kamın reform niteliğini kaybedecektir. Bu 
endişe ile vazgeçiyorum. 

BAŞKAN •—• Sayın Aalaca -okunan önerge. 
sini geri almıştır. 
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Sayın Coşkun Karaigözoğlu'nun önergesine 
katılıyor musunuz ıe!fendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu 'oylarınıza >arz ediyorum. Dikkate alın
masını kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kaibul edil
memiştir. 

Komisyonca tedvin edilmiş lo&an yemi metni 
okutuyorum. 

«Toprağın verimli alarak işletilmesi : 

Madde 6. — Toprağın verimli «olarak işletil
mesinden maksat : 

a) Toprağın özel niteliklerine ve îbulundu-
ğu yerin ekonomik ve doğal imkân ve koşulları
na uygun (biçimde iişlenmeesi veya işletilmıesi, 

ıb) Su ve toprak kaynaklarının. feoranması, 
ıtoprak verimliliğinin artırılması 'bakımından 
zorunlu ve lolağan tedbirlerin alınması, 

(Suretiyle çiftçilik yapılmasıdır. 
Bu esaslara uymayanlarla (bu kanunda gös

terilen istisnalar saklı kalmak tüzere toprağını 
doğrudan doğruya işletmıeyerek kiraya veya 
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ortağa verenler, toprağını işlemiyor veya işlet
miyor sayılır. 

Bu maddeye ilişkin (hususlar yönetmelikte 
'belirtilir.» 

BAHRıl DAĞDAŞ Konya) — Madde (hakkın
da sıöz istiyorum. 

BAŞKAN — Oyluyoruz efendim. Komisyon
ca yeniden tedvin ledilen.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hiçjbir şey ge
tirmemiş Sayın Başkan. Eski metni oyla gitsin. 

BAŞKAN — Komisyonca yeniden tedvin 
edilmiş (bulunan madde Gıenel Kurulun Ibilıgileri-
ne arz edilmiştir. Hükümet Ibuna katılıyor mu?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet de katılmaktadır. 
Oylarınıza «arz ediyorum. Kaibul (buyuranlar.. 
Kaibul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

'6 ncı maddeyi kaibul ettiğiniz şekliyle ayla
rınıza arz ediyorum. Kaibul edenler.. Etmeyen
ler.. Kaibul edilmiştir.. 

7 Haziran Berşemne ıgünü saat ıl5,Û0 de top
lanılmak üızere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saiati : 20,20) 

...<.... 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile' personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



12. — Bursa Milletvekili Sadrettkı Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlanyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) . 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Gelâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirl.eri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'ın, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 

sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
•nersresi fi0/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasınm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekilli ıSalâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olrm-
snz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığım öde
mek, turizm kredilerinin dağıknasındaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksao'jy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi f8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaran
ca bir genel görüşme açılmasına daıi^ önergesi 
(3/17) 



26. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorutıuı.'uy 
hakkında bilgi edinmek maksadiyle Anayas 
68 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme ac.l-
masma dair önergesi (8/18) 

27. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketımk'de tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 
nei maddesi uyarınca bir genel göıüşrae açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 xıoi maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçe itleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 ncı madutsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tattık 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına d;dr 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşme--si 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle An ay*, ka
nın 88 nei maddesi uyarınca bir genci görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması aul-
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı tara/.n-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 

ıvarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
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35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
-îal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin. Hükü 
m ek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Ke>nya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmas;yle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasın] 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
ön ersesi] (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiv önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 ncı maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'3 ek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına di;ir 
öners'esi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yetvitı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 
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42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madenimin millî çıkanımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacrvle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt« Üs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla"inı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne.er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikası sim olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığım ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için ab nacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek malsa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergvsi. 
(10/52) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
-°tmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 nci maddesi.uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal' ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tts-
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Grüllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticeiendirilm<esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığ: tehlikeleri tespit 



- S -
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Manas Milletvekili İbraıhiım Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğini 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sinop Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27)' 

64. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu * önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etımek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürfe'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



rıi tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa 
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekili ibrahim, öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özel Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslaııköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(.10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
üğlu'nun, sermaye.' çoğunluğu Devlete aıdoian 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — izmir Milletvekili Kemali Önder ile iki1 

arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekilli Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TIlTyi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyan Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek ameıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi, fi0/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyölojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için | 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi, f 10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerokli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beklen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
.naddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 
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İÖİ. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Part i Grubu ladına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
halkımızın, iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirler] tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarmca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yulmaz'ın, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasamın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Kanahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
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nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola- | 
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'ın, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

' 122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek: ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meolis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) | 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzuruım ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici aleyhine yaratmış olduğu durumları ' 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet CKildoğan'-
ın, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm, Türkiye'de 
cezaevlerinin içinde bulunduğu şartlan tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

13Q. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman ,-
ın, son yıllarda üniversite ve yüksek okullar
dan mezun olan gençlerin askerlik görevlerini 
zamanında yapmalarını temin etmek maksadıy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme yapılmasına dair önergesi. (8/56) 

131. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ar
sa - bina ve gecekondu spekülâsyonunu önle
mek ve gerekli tedbirleri almak amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/116) 
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132. — Sakarya milletvekilleri Hayrettim. 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, köylü 
ve çiftçilerin içinde bulunduğu durumu tespit 
etmek ve kredi imkânının sağlanması bakımın
dan gerekli tedbirleri almak maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/57) 

133. — Konya milletvekilleri Necati Kalaycı-
oğlu ile özer ölçmen'in, haşhaş ekiminin yasak
lanması sonucu köylülerimizin içinde bulunduğu 
sıkıntıyı gidermek ve gerekli imkânları sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/58) 

134. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, yap
ma gübreler ile tarım ilâçları konusunu incele
mek, bu alanda şikâyet konusu haline getirilen 
ithal, imal ve" dağıtım safhalarında üreticiyi 
zarara sokan girişimler yapılıp yapıllımadığını 
tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/118) 

135. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
iSinop Milletvekili1 Hilmi İşgüzar'm,, Türk -
Yunan ilişkileri hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir geneli görüşme açıllması-
na dair önergesi (8/59) 

136. — (Sakarya milletvekilleri Hayrettin 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, öğret
menlerin içinde bulunduğu koşullan bütün 
kapsamı ile incelemek ve gerekli imkânların 
sağlanmasını temin etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/117) 

137. — Afyon Karahisar Millet vekili Sü
leyman Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi 
Meşhur'un, tarım girdilerini bir düzene sokmak 
ve toplumumuzun sıhhatli ekonomik ve sosyal 
bir hünyeye kavuşturulmasını temin etmek 
için Anayasanın 88 ncli maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/60>) 

138. — Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğ-
lu'nun, Devlet idaresindeki aksaklık sebepleri
nin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli bir 
kamu hizmetleri teşkilâtı kurulabilmesinin ça
relerini aramak maksadiyle Anayasanın 88 nci 

maddesine göre bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/119) 

139 — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Türk halıcılığının bugünkü durumunu tesbit ve 
istikbâlini tâyin etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/120) 

140. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, bankaların finansman konusunu 
açıklığa kavuşturmak ve gerekli kanunî ted
birlerin alınmasına olanak sağlamak amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi. (8/61) 

141. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne ka
dar uygulanmakta olan ayçiçeği politikasının 
değerlendirilmesi bakımından Anayasanın 88 
nci madesi uyarınca bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/62) 

142. — İçel Milletvekii Çetin Yılmaz'm, çi
mento ve demir üretim ve tüketimi konusunda 
toplum zararına olan aksaklıkları tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/63) 

143. — Ankara Millet vekili Yusuf Ziya Yağ-
cı'nm, köylerimizde yapılan ilkokulların yapı
mında köylü vatandaşların aynî yardımları is
teyerek yapıp yapmadığını tespit etmek amaciy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/121) 

144. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ-
cı'nın, zamlı hububat fiyatlarının ilânından ön
ce, Toprak Mahsulleri Ofisinin ellinde bulunan 
hububat, miktarının tespiti ile bu hububatın 
satışından Ofisin uğradığı zararı tespit etmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
si. •( 10/122) 

145. — Sakarya milletvekilleri Hayrettin 
Uysal ve Barbaros Turgut Boztepe'nin, Yaban
cı ülkelerde çalışan işçilerimizin sosyal sorun
larına çözüm yolu bulmak ve gerekli tedbirleri 
almak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. -(8/64) 
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B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLEE 

TL 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacı yi e Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö 
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'ıın, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (G/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'ıın, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçaym meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim. yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş 
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/bi}) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
cının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
mm, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş gecen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
'6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlumun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 



22. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Grül-
canîn, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

27. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük' esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

29. — Antalya Milletvekili Hasan Ali G-ül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

30. — Ankara Milletvekili Osman ıSoğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

31. — Ankara Milletvekili İbrahim öüeeoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

32. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk*-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

35 .— Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

36. — Antalya Milletvekilli Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

38. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

39. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

40. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

42. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

43. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çollak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 
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44. — İstanbul Milletvekili Eşref Derînçay'- | 
in, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş- I 
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

45. — -Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

46. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, I 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) I 

47. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

48. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta- I 
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

49. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul j 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

54. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot | 

1 bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-
rusu(6/136) 

55. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
ivşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 

I Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

I 56. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

57. — Konya Milletvekili İrfan Baram'ın, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

I 58. — Konya Milletvekili İrfan *Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

59. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

60. —• Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz-
iü sorusu (6/144) 

61. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

62. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 

I zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışişleri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

63. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

64. — Ankara Milletvekili Şinasj Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba-

I kanından sözlü sorusu (6/149) 
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65. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
.Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

66. — Ordu Milletvekili Menıduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

67. — Ankara Milletvekili/ usanan Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

08. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

70. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu**an 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

71. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

72. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi yerilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

73. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

74. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ııı, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

75. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 

bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

76. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin. Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair MiHî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

77. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nîn, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılığını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

79. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

80. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

81. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

82. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargiPin, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

84. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

85. — İçel Milletvekili Turhan ö zgüner'in, 
1960 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 
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86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) . 

87. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

88. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydanı gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 

.ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara, dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Söğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

92. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in-
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

93. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

94. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosiyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

95. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

96. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

97. — istanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî p]ğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

99. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

100. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

101. — Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul- edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

102. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu'-
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

103. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

104. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dai: Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

105. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 



107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aralın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

108. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

109. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'ın, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

110. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

111. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

112." — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

113. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

114. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi işler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

115. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

116. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

117. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

| 118. — Sinop Milletvekilli' Hilmi Işüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213) 

119. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

121. — Sinop Milletvekilli Hilmi îşgüzar'ın, 
Bursa - Uludağ'daki mıiîilî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

122. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna,- dair, Samsun 
Milletvekili Ilyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

123. — izmir Milletvekili Münir DaldaTm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

124. — istanbul Milletvekili Turgut Top&loğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözllü sorusu (6/220) 

125. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

126. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - iş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

127. — istanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözllü sorusu. 
(6/223) 

128. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bâzı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 
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129. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

130. — Çanakkale Milletvekili Zökiye Gül-
sen'in Bakanlığınız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (G/226) 

131. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (G/227) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim- Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

133. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

134. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/2301 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru Önergesi. (G/231) 

136. — Malatya Miletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

137. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham
dı Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 

139. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

140. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğhı'nun, Başbakan Ferid Melcn'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

141. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
jğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
fayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

142. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

143. — Denizli Miletvekili İlhan Açıkalm'm, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

144. — İstanbul Milletvekili İlhan Darendc-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

145. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

146. — Nevşehir! Milletvekili Hüsamettin 
Başer'in, Türkiye'nin Avrupa Konseyinde üye 
olarak durmasının faydalı olup olmadığına dair 
Başbakandan söztlü sorusu (6/244) 

147. — Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğlu'-
ııun, hastanelerde çalışan Kıbrıslı soydaşlarımı
za ücretlerinin ve büro memurlarına yan öde
me verilmemesinin nedenine dair Sağlık ye Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — 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 78 ?ıcı maddelerinin değiştiril
mesine ve Lu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde-
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sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 M.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, 2/659, 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'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertom'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, içişleri, imar 
ve İskân, Köy işleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/090) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi •: 
18 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16' . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzîoğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 

Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6; (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy işleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaran Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
sayısı : 31.1'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul 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 
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) 

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

8. — C. Senatosu İstanbul 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 . 1 9 7 2 ve 9 . 12 . 1972) 

9. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrurc 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat 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) 

10. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri 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) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tekliiü 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) 

12. — 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 ©k) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

13. — içel Milletvekili Celâl KargüYnm, 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) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
?e 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 .4 .1970, 21 .6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 
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15. — İçel 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 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — 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) 

17. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 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) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması nakkında 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) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, 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 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — 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
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

. teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
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(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'c 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

22, — 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) 

233. — O. 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) 

24. — İçel Milletvekili Cehil 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, 377ye 1 nci ek ve 
377ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. 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) 

26. — 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'c 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Sclâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile îçel 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 . 1 2 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci 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) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin mert'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) 

35. — 1940 doğumlu ITamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çaramzu 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) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nın, 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) 

31. — 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) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Nairae 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) 

33. — 1329 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'ela 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) 

34. — 1933 doğumlu Hanıdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affma dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 
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36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731 'e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Felıi-
me'den 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 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'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) 

39. — 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) 

40. — 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 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztüı'kçine'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) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi iskender 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 taksitlendiril-
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) 

46. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 

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

44. — 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) 

45. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Eaporu 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) 
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metinleri (Millete Meclisi : 1/3G5; Cunılıuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . İ l . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tur al'm Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (S. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973) 

48. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metnine dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/745, C. Se
natosu 2/52) (M. Meclisi S. Sayısı :883 ve 
883 e 1 inci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270) 
('Dağıtma tarihleri : 15.3.1973, 31.5.1973) 

49. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
(maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ok madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve% 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin • kaynak olacağı orman köylerini 
kalkındırma fonu teşkili ile orman köyleri kal
kındırma kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
ıteztke'resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Anayasa, 
Adalıdt, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 73 No. lu Geçici Ko
misyon rapora (M. Meclisi 1/583, 2/572, 2/515); 
(M. Meclisi S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1, 2 ve 
3 ncü ek)j (C. Senatosu 1/188) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 258) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 . 1972, 
1.11.1972, 4 .6 .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 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi :18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ye Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şı-r 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 kanun teklifi ve içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'ser 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 içişleri 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) 
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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 
içişleri, 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 kanım 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 üze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'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 4S ne*« maddeleri

ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nei madde-
•tinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
\ iyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
*e 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka-
îiun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku-
•ulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
L/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 
(iyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
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 sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine* ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
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, 
LlO'a 1 nci ek ve 110'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 
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) 
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(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362ye 2 nei 
ek) (Dağıtma tarikleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri, 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 haJkkmda kamın tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nei 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 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189.) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

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 Elk - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve PJân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .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 
doğumlu Mehmet özcaıı'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 nei 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 içişleri, 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 izmir Milletvekili Bıırhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci 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, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

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

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı, ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, I58'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — KırMareld 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) 
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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'mn 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 ilçıesinin 
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) (ıS. 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) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
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 nci 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 cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(ıS. 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 ÇeMk'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 Alioğiu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 

Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko« 
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri -. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 111'de 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 : 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt Köyü ha
ne 47, Oilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
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) (ıS. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
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) (ıS. 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 : 
2 7 . 1 2 . 1 9 7 2 ) 



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 
tarihi : 24 . Ü . 1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, 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 
içişleri, 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 
Kapaneıoğlu'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 MilMvekili Şükrü Akkan ve 203 
arkadaşının, Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nei 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 Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci 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 İmar 
ve îskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ye 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'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesime dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 
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X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağ-lık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
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
rılmasına 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. — tamir 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) 
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55. — 53 sayılı Devlet istatistik 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 tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Holanda Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
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 
yapılması hakkındaki lı68 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. dayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı-, 
867) (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 Subayevleri 
35 blok B - 16'da oturan Eahımi Kızı Penbe Fai-
zıe'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 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Oama'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» 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 
kanuna 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'ın, 
O Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili ismet Kapısız ve 4 arkada
şının, 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, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . . 1973) 

66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 



68. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S." Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

69. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
49 ncu maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1973) 

70. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı ıııaddelerinin yürürlükten kandırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Mil î Savunma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (SI Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

71. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

72. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 1580 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 73. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 9• . 5 . 1973)ı 

74. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve İşleyişi, Görev ve yetkileri ve yargılama 
usulleri hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, 
Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından 4'er 

• « 1 ı 
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I üyeden kurulu 114 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/831) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973) 

75. —• Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve Ur-
fa Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
Urfa ili adının Kahraman Urfa olarak değişti
rilmesi hakkında kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (S. Sayısı : 892) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

76. —• Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S. 
Sayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973) 

X 77. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile 
İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ma
liye ve Plân komisyonlarından 8'er üyeden ku
rulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/805) 
(S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

78. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun tek
lifi ve Tarım, İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1973) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumihuiriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Külıtür 
Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/688) (S. Sayısı : 898) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

I 80. — 22 . 11 , 1972 tâıffiıli ve 1630 sayılı Ka-
I nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 

hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
| C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'm 22.11.1972 
I tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 

ncli maddesinin değiştirilmıesi halklkında kanun 
teklifi ve Gençlik ve Spor ve Plân komisyonla
rı raporları (1/784, 2/851) (S. Sayısı : 900) 

I (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

mm • • 

(Millet Meclisi 122 nci Birleşim). 


