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I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(Bursa MiUetvtekili Kasım Önadım'm, «775 
sayılı öeeekondu Kanunucdan sonra yapılan 
izinsiz inşaatların yıktınlmaması ve kamu hiz
metlerinden yararlanmaları hakkındaki kanun 
teklifi»'nin havale edilmiş okluğu komisyonlar
dan seçilecek 3'er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi kabul 
olundu. 

•Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı 
ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm Tarım 
ve Toprak Reformu, Edirne Milletveikili İlhamı 

Ertem'in Tarım Reformu kanun teklifleri 
•(1/655, 2/569, 2/690) (S. Sayısı : 869'nin mad
deleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

7. 6 . 1073 Berşemlbe günü saat 15,00'te top
lanılmak üz>ere 'Birleşime saat 20,20'de son ve
rildi. 

Baış'kan Kâtip 
Başkanvekili Sinop 

Fikret Turhangil Hilmi Biçer 
Kâtip 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — MJulhltaç çiftçilere ödünç tohumluk ve

rilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunin 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı. (1/849) (Tarım, Ticaret ve Plân komisyon
larına) 

Teklif 
2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 

yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi Büt
çesinin ı«IT - Cetveli» nde değişiklik yapılması 
iha'kkmda kanun teklifi c(2/900) (Bütçe Karına 
Komisyonuna) 

Tezkereler 
3. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-

dibeyoğlu/nun yasama dokunulmazlığının kal

dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/1080) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan mürekkep Karma, Komisyona) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başlbalkanlılk tezkeresi (3/1081) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından müreklkep Karma Ko
misyona) 

Rapor 
5. — Bursa Milletvekili Barlas Kunt ay ve 7 

arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı kanunu teklifi ve Anayasa ve Plân ko
misyonları raporları (2/812) ('S. Sayısı : 902) 
(iDağitma tarihi : 6 . 6•. 1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açııümıa saatti : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvıekıili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Hilimli Biçer (Sinop), Mustafa Orhan Bau!t (Manisa) 

BAŞKAN — 123 ncü Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, .g-öriişmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tarım Bakanı Ahmet Nusret Tuna'nın, 
«Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi 

hakkındaki 5254 sayılı Kanmam 3 •ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının, 
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havale edildiği [komisyonla1 dan seçilecek 4'er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair tezkeresi (1/849, 3/1083) 

BAŞKAN — Bir teskere vardır, okutuyo
rum. 

.Millet Meclisi Başkanlığına 
Muhtaç çiftçilerle ödünç tohumluk verilmesi 

hakkımdaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının, 
önemine binaen biran önce kanunlaşmasını sağ

lamak üzere, havale edildiği Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından alınacak 4'er üyeden 
kurulu Geçici bir Komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

iSaygılanmla. 
Tarım Bakanı 

iUımet Nusrct Tuna 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Müzakeresine başlamış bulun
duğumuz Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun müzakeresine devam ediyoruz. 

6 ncı maddenin müzakeresi tamamlanmış, 
7 nci maddeye geçmiş bulunuyoruz. 

Tarımsal işletmeler : 
Madde 7. — Bu kanıma göre tarımsal işlet

me; çiftçilik yapılması için gerekli toprak, bi
na, tesis, alet, makine, bitkisel ve hayvansal 
üretim araçlarından bir veya birkaçı ile işgü
cünün birlikte kullanıldığı üretim birimidir. 

Küçük işletme : Bu kanunun 54 ncü madde
sinde gösterilen arazi miktarına kadar araziye 
sahübolan işletmedir. Sahibi oldukları küçük iş
letmeleri doğrudan doğruya işletmek suretiyle 
geçimini sağlayanlara «küçük çiftçi» denir. 

Aile işletmesi : Bu kanunun 54 ncü madde
sinde gösterilen miktarlarda araziye sahibolan 
işletmedir. 

Orta işletme : Aile işletmesinin üstünde ve 
bu kanunun 28 nci maddecinde gösterilen mik
tarlara kadar araziye sahibolan işletmedir. 

(1) 869 Sıra sayılı oasmayazı 9 . 5 . 1973 
tarihli 106 ncı Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

Modern işletme : Belli üretim hedeflerine 
ulaşmak için bulunduğu bölgenin ekonomik ve 
ekolojik şartlarına göre modern tarım usulleri
ni uygulayan, tarımsal bir işletme plânı ile ça
lışan, işletme muhasebe kayıtları tutan ve son 
üç yıllık üretiminin işgücüne, birim başına ve 
gerekli üretim unsurlarına isaibet eden verimi, 
bölge ortalamalarına oranla yüksek olan işlet
melere «modern tarım işletmeleri» denir. 

Bir işletmenin modern tarım işletmesi olup 
olmadığı, bu kanundaki esaslara göre, Tarım 
Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak yönet
meliğe uygun olarak Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı tarafından tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almış bu
lunan sayın milletvekillerini arz ediyorum; Sa
yın Seydiibeyoğlu, Sayın Özgüner, Sayın Ba
ran, Sayın Köseoğlu, Sayın Karakeçili söz al
ınış bulunmajktadırlar. 

'BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, Grup adına söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, D. P. Gru
bu adına buyurun. 

•Sayın Dağdaş, Riyaset hatip beklemez, ted
birinizi önce alınız. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın milletvekilleri; 

Komünizm, büyük küçük ne olursa olsun 
her türlü mülkiyeti hırsızlık kabul eder. Yine 
komünizm, meşru servet büyük olsun, küçük 
olsun bunu da hırsızlık kabul eder. 

Şimdi, tarımsal işletmeler konusunu, 7 nci 
maddeyi görüşüyoruz. Acaba tarımsal işletme 
kaldı mı ki? Tarımsal işletmenin verimliliğini 
veya verimsizliğini müzakere edelim. Bir taraf-
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tan tarımsal işletme yok/ mülkiyet de yok, 
beni nasıl yok mülkiyet : 

'Bir 6 ncı madde ge'tiriyorsun, diyorsun ki, 
1,2 milyon kiracılıkla geçinen çiftçi bir yana, 
2 - 2,5 milyona yakın arazisini kiraya veren 
50 - 100 dönümlük çiftçiLrm. 6 ncı madde ile 
bütün mülklerini elinden alıyorsun, ondan son
ra da işletmecilikten •bahsediyorsun. Hangi ta
rımsal işletme kaildi? 

Biz burada mülkiyet hukukunu müdafaa et
tiğimiz zaman, 5 - 10 bin dönümlük çiftçileri 
değil, Türkiye'nin ziraî bünyesi icabı, dün de 
arz ettim, fevkalâde ufak mülkiyetlere bölün
müş Türkiye'mizde yeter gelirli işletmeyi kira
cı, çiftçi ve mal sahibi, ufak mülk sahibi çift
çiler arasında bir münasebet kurulmuş ve bu
nunla da yeter gelirli işletmeler düzenine Dev
letin hiçbir katkısı olmadan üretimde bir geliş
meyi sağlayan müessese nizamı 6 ncı madde ile 
dün kaldırdın attın, üç milyon çiftçi ortaklık
ta kaldı, karanlığa itildi. Bunun büyük kısmı 
bir yerde ufak esnaftır, bir yerde kapıcıdır, bir 
yerde amelelikle yan gelir sağlıyor, öbür taraf
ta 40 - 50 dönümünü kiraya ortağa vermek su
retiyle geçimine bir katkıda bulunuyor. Bir 
6 ncı madde getirdin, bunların hepsini kaldır
dın, ondan sonra da zirai işletmelerden bahset
meye başladın. Bu mümkün müdür? Hangi zi
raî işletilme kaldı ki, ondan bahsedelim. Biz bu
rada bir fikri müdafaa ettiğimiz zaman, Tür
kiye'de verimi artıracak 70 - 80 milyonluk Tür
kiye'yi namerde muhtacetrreyecek, gelişen tek
nolojiyi inanarak, severek kullanabilecek 50 
dönümlük, 100 dönümlük, 200 dönümlük çift-
-çilerimiziin hayat standardım geliştirecek ve ye
ter gelirli işletme bünyelerine doğru götürecek 
ve bunun yanında da bunların ihtiyacı olan to
hum gibi, damızlık hayvan gibi verimi artırıcı 
faktörleri tam ve kâmil mânada-yaygın bir hal
de bu ufak işletmelerin, bu yeter gelirli işlet
melerin hem gelirini, hem terimini artırmak 
suretiyle Türk tarımını geliştirme hedefi güden 
bir politikanın taraftarıyız. 

BAıŞKİAN — Sayın Dağdaş, sonuç]andırma
nızı istirham edeceğim. 

ıD. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Devamla) — Sayın Başkan, ikinci defa söz al
mak üzere sözümü burada bağlıyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, buyurun 
efendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bu madde, tasarının çok önemli maddelerin
den biridir. Maddede önce »tarımsal işletme ne
dir, neye denir; bunun tarifi yapılmış, ondan 
sonra da işletme şekilleri tarif edilmiştir. Hükü
met tasarısının tarımsal işletmeyi belirten birinci 
fıkrasında aynen; «Tarımsal işletme, işçilik yapıl
ması için gerekli toprak, bina, tesis, âlet, makine, 
tohumluk, hayvan gibi üretim araçlarından bir 
veya birkaçı ile işgücünün beraber kullanıldığı 
üretim birimidir.» diye tarif edilmişken, Komis
yon metninde bu fıkranın başına (bu kanuna gö
re) tabiri ilâve edilmiş (tohumluk ve hayvan gi
bi üretim araçlarından) tabiri yerine de (bitki
sel ve hayvansal üretim araçlarından) tabiri kul
lanılmıştı A 

Buna bir itirazımız yok çünkü, mâna değiş
tirici bir unsur getirilmemiştir bu birinci fıkrada. 
Bizim esas ihtilâfımız bundan sonraki işletme çe
şitlerini sınıflandırarak tarif eden müteakip fık
ralardadır. 

Hükümet tasarısında Türkiye gerçeklerine da
ha uygun olarak iki türlü işletme şekli önerilmiş
tir; küçük işletme ve aile işletmesi. Gerekçesinde 
do kanun, toprağın aile işletmeleri şeklinde işletil
mesi ve toprak mülkiyetinin belli bir büyüklükten 
aşağı bölünmemesini esas almakta, buna göre aile 
işletmesi ve küçük işletme tanımlarım vermekte
dir, denilmektedir. 

Yani tasarının hedefi, bu tasarıyı hazırlayan
ların hedefi yeter gelirli aile işletmeleridir. Yeter 
gelirli ailo işletmesi de Hükümet tasarısının 53 
ncü maddesinde 5 nüfuslu bir aileye 1971 yılı top
tan eşya fiyatları endeksine göre yılda 15 000 li
ralık tarımsal gelir, yani, harcanabilir gelir sağ
layacak şekilde iklim ve arazi özellikleri de naza
ra alınarak toprak vermektir veya. işletmesinin 
toprağını bu seviyeye çıkartmaktır, bundan aşağı 
bölümlere imkân vermemektir. Bugünkü şartlara 
göre bu gelir, 15 bin liralık harcanabilir yıllık 
gelir, az bir gelir sayılmamak gerekir. Komis
yonda ise işletme tipleri dörde çıkarılmıştır. Bi
rincisi, küçük işletme; ikincisi, aile işletmesi; üçün--
cüsü, orta işletme; dördüncüsü, modern işletme, 

Küçük işletme, aile işletmesi ve orta işletme 
tabirleri, detaylarına inmeden, vaktin 'kısalığı do-
layısıyle özet olarak ifade ediyorum, Hükümet 
tasarısındaki küçük işletme ve aile işletmeleri ta-
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rifleriyle telif edilmiş vaziyettedir ama, işe bir de 
modern işletme diye 'bir işletme şekli sokarsanız, 
o zaman toprak reformu yapmak mümkün olmaz 
Bu, Anayasanın 12 nei maddesindeki eşitlik ilke
sine 'de aykırı olduğu gibi, - çünkü, diğer işlet
melere nazaran ayrıcalık tanınmaktadır - sosyal 
adalet ve siyasal amaca da aykırı düşmektedir. 
Umutla toprak 'bekleyen 3,5 milyon yeter topra
ğı olmayan veya hiç toprağı olmayan insanların 
ümidini kırmak olur ki, bu mümkün değildir ar
kadaşlar. 

Yıllar yılı Türkiye'de yapılan toprak reformu 
münakaşalarını ortaya.'konan toprak rezervine ait 
madde ile bir anda elimizin 'tersiyle itmiş olacağız; 
sadece, «Toprak Reformu yaptık», demek için bu 
kanun çıkmış olacaktır. Türk köylüsü yine perişan 
olacaktır. Bu kanun büyük toprak sahiplerine 
Devlet kesesinden bugünkünden çok fazla imtiyaz 
imkânları sağlamış olacaktır. Sosyal amaç ve si
yasî amaç tamamıyle ortadan kalkmış olacaktır. 
Komisyonun uzun tartışmalara, alt komisyon ça
lışmalarına rağmen, modern işletmelerin elle tu
tulur bir tarifini de 'görünür 'bir şekilde yapa
mamıştı A 

Sübjektif kriterlere dayanılarak getirilen mo
dern işletme tarifi ve bunun kanun metnine ithali, 
toprak rezervine tamamıyle ortadan kaldıran ibir 
unsur olacaktır. 

Biz ıbunun için bir öneri verdik; komisyon 
metninin modern işletme ile ilgili 5 ve 6 ncı fık
ralarının tasarıdan çıkarılmalarını istemiş bulu
nuyoruz. 

Yüksek Heyetinizin de bu' öneriye iltifat bu
yurmasını istirham eder, Yüce Meclisi saygıyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; beş dakikalık süre içe
risinde hu 7 nci maddenin beş ve altıncı fıkrala
rı üzerinde duracağım ve modern işletmenin ne
den maddeden çıkarılması gerektiğini savunaca
ğım. 

Arkadaşlarım, şüphesiz işletmenin modern ol
ması toprak ve tarım reformunun amaç edindi
ği bir hedeftir. Amaç maddesini gözden geçir
diğimizde, Anayasanın şüphesiz 37, 41, 51, 52 nci 
maddelerini hedef alan bir madde. Amaç böyle 
olduğuna göre, işletmenin modern olması ayrı bir 
özellik taşımaz. Toprak ve tarım reformunun ge

tiriliş esprisi zaten işletmelerin hepsini modern 
yapmayı amaç edinmiştir ve edinmelidir de. 

Böyle olduğuna göre, modern işletme deyimi 
ile eğer heşinei ve altıncı fıkrayı olduğu gibi 
maddede bırakırsak durum ne olacaktır? Bundan 
sonra görüşeceğimiz maddeler arasında, bu tasla
rının 28 nci maddesinde görmekteyiz ki, sulu ara
zide işletme modern ise üç katı, kuru arazide iş
letme modern ise iki katı verilecektir. 

Bu tasarının sonuna ekli bulunan tabloyu göz
den geçirirsek, rakamların nelere (baliğ olacağını 
açık olarak görür ve toprak ve tarım reformu 
3Tapmak iddiasıyle getirilen bu tasarının, gerçek
te hangi toprağın kime dağıtılacağı hesabının ya
pılmadan getirildiğini anlarız. 

Komisyonda da Toprak ve Tarım Reformu Öıı-
tedbirler Kanunu tasarısının görüşülmesi esnasın
da da söyledik; «Elde hangi hamur bıraktınız ki, 
ekmek yapacaksınız?» dedik. «Rezerv kalmadı, 
neyi dağıtacaksınız ki, bunun toprak reformu ol
duğunu iddia ediyorsunuz?» dedik. 

Şimdi tabloları tetkik edelim : 
Arkadaşlarım, çiftçiye bırakılacak sulu arazi 

395, 475, 500, 600 dönüm olarak, tespit edilmiş. 
830 dönüm civarında olan da var. Şimdi düşü
nün ki, modern bir işletme sahibi olan çiftçiye 
sulu 'bir arazi bırakılacak... Bu tasarının 28 nci 
maddesine göre bu modern bir işletme ise, sulu 
arazide üç katı verilecek. Tabiî bu bölgelere gö
re değişiyor şüphesiz. 830 dönümü üçle çarpınız 
2 500 dönüm verilecek demektir. 

Arkadaşlarını, kuru araziyi ele alınız. Kuru 
arazideki işletme eğer •modem ise, kuru arazi ile 
ilgili 2 numaralı tabloya 'bakıyoruz, bunların için
de 2 ıbin dönüme kadar olan var. İki 'bin dönü
mün iki katı 4 -000 dönümdür. Yani kuru ara
zide siz, modern bir işletmeye (ki, bu tasarının 
amacı modern işletmeyi hedef ittihaz etmekte
dir.) 4 000 dönüm vereceksiniz. Bahçede veya 
bağda 2 500 dönüm vereceksiniz. 

Bu tasarı höyle çıkarsa... Ben kendi bölgem 
olan Çukurovayı ele alayım. Çukurova için 1 nu
maralı tabloda gördüğümüz sulu arazide bırakı
lacak asgari miktar 300 dönümdür. Bu eğ-er mo
dern 'bir işletme ise, bahçe ise 300 dönümün üç 
katı 900 dönüm. Benim bölgemde 900 dönümü 
aşan, toprak sahibi olarak, 'beş altı kişi parmakla 
gösterilir. Kimin arazisinde kimin bahçesinde 
hangi toprak reformunu gerçekleştirec'eğinizi id
dia edebilirsiniz? 
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Yine benim bölgemde, 2 numaralı tabloya 
göre kuru arazide 770 dönüm 'bırakılacaktır. Mo
dern işletme ise bunun iki katı, yani 1 500 dö
nümdür. Arkadaşlarım, 900 ve 1 500 küsur 
dönüm gibi büyük bir arazi parçasına safaifaolan 
faizim il ölgedo kaç kişi vardır? Bunu ancak par
makla saymak mümkündür. 

Böylesine mevcudolmayan ve bizim bölgeye 
toprak reformu getireceğini iddia eden bu tasa
rıdan yana değiliz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, sonuçlandırınız 
efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bahçe de 
var, bağ da var. Arazi bizde var, gel de gör. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
layayım. efendim. 

iSaym arkadaşlarım, arazi sizde ise dağıtın, 
Ama bizim bölgede böyle 2 500 dönüm, 1 000 
dönüm, 1 500 dönüm bahçenin ve bağın mo
dern işletme adı altında bırakılması halinde, 
neyin dağıtılacağını münakaşa ederiz biz. Bizim 
bölgede bin dönümün üzerinde bahçesi olanlar 
elin parmakları kadar azca sayılan insanlardır. 
Bunun dışında, toprak reformu tarım reformu 
yapacağız diyerek kime, mevcut ne kalmıştır 
ki hangisini dağıtacaksın diye sormak hakkı
mızdır. Ancak bu beş dakika içerisinde bunu 
belirtmekle yetiniyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, Demok
ratik Parti Grubu adına ikinci defa görüşmek 
üzere buyurun efendim. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarım, 6. ncı mad
de ile yuvarlak olarak 3,5 milyonu, ki bunun 
2,5 milyonu ufak arazi sahipleri, bir milyonu 
da kiracıları ya birbirine düşman edeceğiz ya 
araziyi muattal hale sokacağız veyahutta yan
dan türedi üreticiler tarafından toprak işgaline 
kadar gidecek, kanlı olaylara meydan verecek 
ve artık modern işletmeden, yeter gelirli işlet
meden bahsetmek mümkün olmayacak, öbür 
taraftan yekûnu 10 milyonun üstünde bulunan 
orman köylülerini ırgatlıktan kurtarıp müs
tahsil hale getirmek için hiçbir tedbir getirme
yen böyle bir kanuna reform kanunu demek, 
her halde akılları durduracak, her halde ufacık 
düşünme kabiliyeti olan bir Türk vatandaşı bu
na inanmayacaktır. Bunu böylece tespit ettik

ten sonra modern isletme ve yeter gelirli işlet
me konusuna dönüyorum. 

Sayın milletvekilleri, şu kürsüden çeşitli za
manlarda modern işletmenin ilmî mânadaki ta
rifleri üzerinde durmuştuk. Bakınız Profesör 
Monche modern işletmeyi şöyle tarif ediyor : 
«Devamlı olarak gelişen bir teknolojiyi mües
sir bir ziraî faaliyet haline getiren, tüketici pa
zarların değişen taleplerini karşılayabilecek şe
kilde değişebilen mahsul üretimi yapabilen, in
tizamlı olarak gelişen toprak kalitesi, işgücü ve 
sermaye çeşidini geliştiren, üretim maliyetleri
nin asgariye indirilmesi için üretimde kullanı
lan toprak, işgücü ve sermaye karışımını devam
lı olarak hareket halinde tutabilen, ziraat "sek
törüne hizmet eden kamu ve özel sektör kuru
luşlarının icraatlarını geliştirmeyi hedef alan 
bir üniteye modern işletme denir.» 

Şimdi gelin de bu uydurma modern işletme 
ile dünyaca meşhur olan ilim adamlarının mo
dern işletmelerini karşılaştırın bakalım. Müm
kün mü? Mümkün değildir. O halde, kanun ana-
hattı itibariyle gerek 6 ncı maddede gerek 22 
nci maddede, gerek 23 ncü maddede, gerek 106 
ncı maddede, gerek 4G ncı maddede, sıra.siyle, 
milletvekillerinin de dikkatini dağıtmak sure-
t iy lcne modern işletmeyi, ne de yeter gelirli iş
letmeyi hedef tutuyor. Buz gibi Devlet koopera
tifçiliğine dayalı örneği Bulgaristan'da, ör
neği Macaristan'da, örneği Cekoslovakya'daki 
bir kollektif düzeni bu kanunu hazırlayan gayri-
mesul kadronun ilk hükümete getirdiği kanun 
tasarısını burada geçirmek istiyor. 

Muhterem milletvekilleri, daha evvelki ko
nuşmalarımda da belirttim. Bu getirilen kav
ramlar, bu tarifler, bu kanunda yer alan hedef
ler ortağı bulunduğumuz Ortak Pazar entegras
yonunun da tamamen tersimledir. Ne dediğini 
okudum buradan. Bir daha tekrarlıyorum : 
«Tohumluğu ve yemi çıktıktan sonra net 180 
bin lira veya 12 bin dolar veya 13i bin dolar ci
varında gelir getiren işletme yeter gelirli işlet
medir.» diyor. Bunu Ortak Pazar diyor. En 
ufak ünite. 

Sayın Devlet Bakanının bana dışarıda, (Do
kümantasyonları elimdedir, isterlerse gösterebi
lirim) İkinci Cihan Harbinde Mc Arthur'un ve 
Almanya'da müttefik kuvvetlerinin yaptığı top
rak reformlarını misal verdi.. 
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BAŞKAN — Sayın Dağdaş.. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben de bu 

kürsüden demiştim ki, o reform tasarıları müt
tefik kuvvetleri gittikten sonra değişti. Hepsi 
modern ve açık ekonomiye dayalı, demin tarif 
ettiğim yeter gelirli ve modern işletme kapsamı 
içerisinde yeniden geliştirildi. Geliniz ta.şı ete
ğinizden dökünüz, yeter gelirli ve ekonomik iş
letmelere vücut verelim, ortakçılığı kiracılığı 
geliştirmek suretiyle milletin gücüyle Devletin 
imkânlarını birleştirelim. Bugünden tezi yoktur 
yeter gelirli ve modern tarım işletme üniteleri
ni kurmaya müttefikan karar verelim ve bu 
maddeyi reddedelim. Aslında bu kanunu redde
delim. Bu kanun bize zulüm getiriyor, açlık ge
tiriyor. 

Teşekkür ederim. 
İRFAN BARAN (Konya) — Söz rica edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Baran, siz önergenizi 

izah sadedinde mi söz istiyorsunuz ? Çünkü Öner
genizde öyle bir ifade gördüm. 

İRFAN BARAN (Konya) — Ayrıca da söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Sayın Baş

kan, önergem vardı. 
BAŞKAN — Efendim? 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — 7 nci mad

de üzerinde önergem vardı. 

BAŞKAN — Ne olmuş önergeniz varsa efen
dim? önergenizi okuyacağım, komisyon kabul 
etmediği takdirde söz vereceğim. Okudum, sıra
da kayıtlı olmanıza göre söz veriyorum Sayın 
Karakeçili. 

Buyurun Sayın Baran. 

İRFAN BARAN (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Filhakika bu kanun tasarısının 28 nci mad
desinde toprak sahiplerine bırakılacak arazi 
büyüklükleri, gerçek fennî esaslara göre tan
zim edilmediği, gösterilen miktarlar mülk sa
hipleri aleyhine mübalâğalı hesaplara dayandı
ğı için Yüksek Heyeti tatmin etmemiş olacak 
ki, bunu önleme babında, bu mahzuru giderme 
babında Komisyonumuz bir modern işletme mü
essesesi kabul etti. Kabul etmek gerekir ki, bu 
müessese, eşitsizlikleri ihtiva edecektir, müba
lâğalıdır, birtakım mahzurları vardır. Bu kere 

komisyonun kabul ettiği ikinci metin, bu eşit
sizlikleri giderici ve mübalâğayı da bir nebzede 
bertaraf edici, daha makul bir esası ihtiva et
mekle beraber bunun da birtakım mahzurları 
olacaktır. 

Şöyle ki : 
Bir kere, örnek işletmenin tatbik edilebilme 

kabiliyeti tamamıyle işbaşında bulunan Bakan
lar Kurulunun takdirine bırakılmıştır. Bakan
lar Kurulu öyle ölçüler tespit edebilir ki, bu 

• maddeyi hiçbir işletme için tatbik etmek imkânı 
bulunmaz. Buna mukabil bir başka türlü ba
kan veya Bakanlar Kurulu da tespit ettiği ölçü
lerle bu müessesenin suiistimaline imkân verir. 

Size müşahhas bir örnek vereceğim, Şaym 
Dağdaş'la da ilgili. 

1969 senesinde üç müteşebbis Konya Ereğ-
lisi'nde «örnek bir işletme» kurmuşlar; Ziraat 
Odası Başkanı, kardeşi ve o devrin İçişleri Ba
kanının kardeşi. Ambar ve Kavuklar köyünün 
binlerce dönüm. Hazineye veya köy hükmî şah
siyetine ait hiç sürülmemiş arazisini sürmüşler. 
Ne ile biliyor musunuz? Bir «örnek teşebbüs» 
olduğu için Devlet kurumlarından temin ettik
leri getirtilen traktörlerle. Tohumunu, yine 
«örnek olduğu için» Devlet kurumlarından 
kredi ile almışlar, bu binlerce dönüm araziyi ek
tikten sonra da Ayrancı Barajından vatandaş
ların su hakkına tercihan ve fazla olarak para
sını ödemeden (50 bin lira civarında) sulamış-
lar. Devletin tayyareleri gelmişler ilaçlamışlar. 
Hepsi Devlet kurumlarından. Ve sonra da mah
sulün hasat devrinde (vefat ettiği için) eski İç
işleri Bakanı bizzat gelmiş, Malya Çiftliğinden, 
yine Devlete ait bir çiftlikten getirilen biçerdö-
ğerlerle hasat tamamlanmış. Buraya kadar yüz
lerce vatandaş Ayrancı'da bana bunu teyidetti-
ler; Malya, nereye aitmiş dedim, Kırşehir'in bir 
çiftliği imiş ben bilmiyordum orada öğrendim. 
Burası, kendileri hazır bulunmadığı için kesin 
değil, 800 bin liralık mahsulü de yine «örnek 
işletmenin» Devletle olan anlaşmasına göre yi
ne Devlet kurumlarına satılmış. 

İşte arkadaşlar; bir nevi örnek işletme. 
Eğer, dilerlerse - Bakanlar Kurulunun faraza 
alacağı bir %10 ortalama verim hangi bölge
nin ortalama verimi, hangi esaslara göre orta
lama verim? Belli değil henüz kanunda yok 
Bakanlar Kurulu tespit edecek - bu nevi işlet-
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melere de imkân verir. 100 bin liralık mahsul 
alındığı tespit edilen ortalama bir büyük işlet
mede, adam bu kanunun getireceği kamulaştır
ma felâketinden kurtulmak için mahsulünü 110 
bin lira gösterir % 10 fazla, onun Gelir Vergi
sinin aksi 1 000 lira kadar tutar masrafların 
tenzilinden sonra, üç sene 3 000 - 5 000 liralık 
bir vergi ödeyerek faraza 1 milyon lira değerin
deki mülkünü kamulaştırmadan kurtarabilir. 

BAŞKAN — Sayın Baran, süreniz doldu 
efendim. 

İRFAN BARAN (iDevamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Görüyorsunuz ki, diğer safhası için ne ya
pılabilir? önergem hakkında tekrar söz alarak 
o vakit izah edeceğim. 

Arkadaşlar; bu müessesenin özendirici ta
rafları yanında, hakikaten Komisyonun gerek
çesinde haklı olarak öne sürdüğü haklı gerekçe
ler yanında menfî ve müspet yanından suiisti
male müsait tarafları da vardır. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın İlha-

mi Ertem, buyurunuz. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Saym Baş

kan, bir husus bahis konusu olduğu için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Hayhay yazayım efendim, söz 
sırasına yazayım. 

MEHMET SEYDIBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Grup adına... 

BAŞKAN — Yazdım efendim Saym Seydi-
beyoğlu, grup adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Saym Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

7 nci madde üzerinde görüşülürken mesele
ler biraz da gerçeğin dışında aksettirilmekte
dir. Bilhassa Saym Dağdaş konuşmalarında ta
sarıda mevcut olmayan şeyleri ileri sürmekte
dir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo, 
ta kendisi. 

BAHRİ DAİDAŞ (Konya) — Nasıl meselâ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Devamla) — Şimdi arz edeceğim. 
Bu, 6 ncı maddede de ileri sürüldü. 6 ncı 

madde, bir nevi mülkiyetin gaspına yol açıcı, 
çiftçiyi huzursuzluğa sevk edici bir madde ola

rak gösterildi. Şimdi, yine ona dayanarak or
takçılık ve kiracılık hakkında da yanlış bilgi
ler verilerek; efendim, küçük esnafın, bakkal
lıkla meşgul olanın, kapıcının 15 dönüm, 20 dö
nüm toprağı ahnacakmış gibi tasarıda bulun
mayan hususu ileri sürmektedir. Burada, 6 ncı 
maddede de konuşulurken arz edildi ki, bizzat 
işlemenin de demek olduğu. Bizzat işlemek, ne 
Halik Partisinin anladığı mânada toprak sahi
binin ailesiyle birlikte fikrî ve bedenî bütün 
igüoünü katmasını gerektirir, ne de Demokratik 
Partinin ileri sürdüğü gibi Türkiye'nin sosyal 
ve ekonomik şartları gereği olarak toprağından 
yeter toprağı bulunmadığı için ayrılmış olan 
'geçimleri mahdut kimseleri, toprağını elinden 
almak suretiyle bir huzursuzluğa sevkeder, 
İkisi de yanlıştır muhterem arkadaşlarım. Şim -
di, 128 nci madde istisnaları getirmektedir. 
128 nci maddeye göre; «Meslek, sanat ve görev
lerinin icabı olarak ikametgâhlarının başka 
ilde bulunması nedeniyle sahibi oldukları top
rağı doğrudan doğruya işlemeyen veya işletme
yenler Türkiye'deki 54 ncü maddede gösterilen 
'miktarların yarısı kadar toprağa saıhiıbolur.» 
diyor. Nedir bu toprakların miktarı? Bir aile
nin senede kullanılabilir 15 000 lira tarımsal 
gelir sağlayabilen işletme demektir. Yani, kul-
lanılalbilir; tohum parası, mücadele parası sü
rüm parası çıktıktan sonra yalnız emeği hariç 
eline net 15 000 lira geçebilecek işletmelerin 
yarısı kadar toprağa sahip olan... Eğer, bu ka
dar toprağa sahip olan vatandaş varsa, onun 
köyünü terkedip de kapıcı olarak gelmesi ba
his konusu değildir. 

Binaenaleyh, bu tasarı Saym Dağdaş'm de
diği gibi; işletme yok, mülkiyet yok, kapıcının, 
küçük esnafın elindeki toprağı alıyor sözü, ta
sarıyla katiyen ilişkisi olmayan, doğrudan doğ
ruya bir heyecan ve hava vernıeık için ileri 
sürülmüş fikirlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Saym Bağdaş yine 
buyurdular ki; bu Devlet kooperatifçiliğini ge
tirmektedir tıpkı Macaristan'da, tıpkı Bulga
ristan'daki giibi.. Tamamen yalandır tamamen 
tahriktir. Bendeniz, Tarım Bakanı olarak Ma
caristan'da ıgerekli incelemeleri yaptım. Maca
ristan'daki kooperatif demek, doğrudan doğru
ya bir devlet müessesesi demektir. Orada, koo
peratif ortağının bir karış toprağı yoktur. Adı 
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(kooperatiftir; ortaktır, idare heyetini seçer. 
Sosyalist ve komünist ülkelerde ne kadar hür
riyetle idareci seçilebilir, Komünist Partisd'nin 
istemediği bir insan nasıl işbaşına getirilir? 
Onu yüksek takdirinize bırakıyorum. Görünüş
te böyle bir idare getirmenin dışında ortağın 
'hiçlbir hakkı yoktur. Ortak, oranın tam bir iş
çisi durumundadır. Nasıl bir işçisi? Orayı ter-
ketmesi mümkün olmayan, aneak kooperatif 
idaresinin gösterdiği işte çalışması mümkün, bir 
nevi - isterseniz ecir deyin - insandır. Burada 
ıgetirilen kooperatif, tamamen mülkiyet hakkına 
saygılı, tamamen saygılı. Herkesin mülkiyet 
ıhakkı kendinin, herkes kendi toprağı üzerin
de çalışacak; ama tek fert olarak, işletme 
Ibüyüklüğü olarak işletmenin gerekli unsurla-
rını temin edemeyen; toprak muhafazası su mu
hafazası ve geliştirilmesi için gerekli işleri ya
pamayanların kooperatif yolu ile bu işleri yap
malarını sağlayan bir kooperatiftir. Hiç kimse
nin mülkiyet hakkına tecavüz yoktur. Herkes 
toprağının sahibidir,, herkes toprağını işler; 
ama küçük işletmenin bir biçer - döğer alma 
gücü olamadığına ve bunu tek başına alamaya
cağına göre, kooperatif yolu ile bunun alınma
sı gayet tabiîdir. Küçük bir çiftçinin kendi 
ürününü değerlendirebilmek için bir konserve 
falbrikası, bir meyve suyu fabrikası kurması 
mümkün 'olmadığına göre, kooperatif yolu ile 
(bunu sağlayabilmesi mümkündür. İşte bura
daki kooperatif bunu getiriyor. Gübre temini
ni, mücadelede gerekli âletlerin teminini sağla
yacak imkânları getiren bir kooperatiftir. Bina-
enaleyth bu kooperatiflerin Macaristan'la ve 
Bulgaristan'la mukayese edilmesi tamamen tah
riktir; hakikatle uzaktan yakından en ufak iliş
kisi olmayan bir husustur. 

ıSaym Öagüner'in, «Örnek işletme getirildi, 
rezerv kalmadı» sözü de gerçeğin ifadesi de
ğildir muhterem arkadaşlarım. Zaten iki parti 
her maddede, her hususta iki kutbu teşkil et
mektedir. Bizim tasarımız Anayasanın gereğini 
Ibir arada mütalâa eden tasarıdır. Yani bir yan
da Türkiye'de tarımda verimliliği ve üretim artı
mını getireceksiniz; diğer yandan da sosyal 
adaleti, tarımda gelir dağılımın dahi ada
leti sağlayacaksınız, Ne, sınırsız örnek işlet
me, ne, küçücük küçücük parçalardan müte
şekkil dağılmış bir işletme.. Bütün bunların dı
şında Türkiye'de kendisinin" sahiib olabildiği bir 

ekipmanla kendisinin sahibolabildiği bir serma
ye ile ileri teknolojiyi uygulayacak, modern ta
rım yapabilecek bir toprağa sahibolabilmek im
kânını sağlayacak sınırları getirmektedir. 

Bu tasarı, kalifiye işgücünü ve sermayeyi 
topraktan kaçırmaya gayret eden, verimlilikle 
sosyal adaleti ve tarımdaki gelir dağılımını 
bir arada dengelemeye çalışan bir tasarıdır. Bu 
tasarı, ortakçılık ve kiracılıkla meşgul olan ger
çek çiftçileri toprak sahibi mülk sahi
bi yapan bir tasarıdır. Binaenaleyh hâdi
selere başka yönden bakmaya imkân yoktur. 

Örnek işletmeler, Sayın Baran'm da dediği 
gibi, açıklıktan uzak, belirtisiz değildir. Hükü
metlerin, örnek işletmelerin vasıflarını dilediği 
gibi tespit etmeleri mümkün değildir. 7 nci 
maddede bu hususlar ortaya konmuştur. Bun
ların ne olacakları gayet sarihtir. Bu ölçü için
de bulunan işletmeler örnek işletmedir. 

Verilen önergelerin ışığı altında komisyon
ca, bırakılacak toprağın bütün Türkiye'de bir 
katını getirir yeni bir madde metni hazırlanmış
tır. Bu madde metnine göre, komisyon metnin
de olduğunun dışında, Türkiye'de sınırlar kal
dırılmıştır. Birinci tablodaki sulu arazideki mik
tara göre Türkiye'nin her yerinde bir katı da
ha olmaktadır, Bu, endeksi en ileri olan yerde, 
meselâ Adana'da 300'dür. Şimdi teknisyen ar
kadaşlar buradadır, bu sualler varit olmuştur. 
Adana'daki toprağın endeks olarak verimliliği, 
Tarım Bakanlığı teknisyenleri de buradadır, 
% 60'm üstünde değildir. 60'm üstünde değil
dir; bunu tescil ediyorum. Teknisyenler bura
dadır ve Sayın Devlet Bakanı da biraz evvel 
burada idi, 60'm üzerinde değildir ve bu mik
tar Sarıkamış'ta da bin dönümdür. Binaenaleyh 
getirdiğimiz değişiklikle bir örnek işletmenin 
büyüklüğü Adana'da 600 dönüm olduğu halde, 
Sarıkamış'ta 2 bin dönüm olacaktır. «Kuru» da 
Adana'da bu miktar 670 falanla çarpınca 2 misli ol
duğu halde, kurak ve soğuk bölgelerde 2 bin dönü
me kadar çıktığı için 4 bin dönüme kadar ula
şacaktır. Bunlar sermayenin ve kalifiye işgü
cünün toprakta tutulması için yeterli büyüklük
lerdir ve bu büyüklüğe sa'hibolan kimselerin 
toprağa sermaye yatırmasını gerçekleştirebile
cek hususlardır. Örnek işletmeler geldiği za
manda Türkiye'de, şimdi yapılan hesaplara gö
re, 32 milyonun üstünde dağıtılacak bir rezerv 
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vardir ve bunun 8 313 408 dönümünün kamu
laştırma ile temin edilmesi düşünülmektedir. 
Örnek işletmelerin bundan yapacağı eksiltme 
olsa olsa 2 milyon dönüm civarındadır. Binaenaleyh 
«Rezerv kalmıyor» lâfı da kendi görüşlerine 
uygun bir hava, yaratmanın ifadeleridir. 

iSözlerimi tamamlıyorum. Kanunda olmayan 
şeyleri kanuna izafe etmek ve kanun metnini 
bilmeyen kimseler üzerinde teredütler yaratmak 
gerçekle alâkalı hususlar değildir. Kiracılık ve 
ortakçılıkta kaldırılan husus; büyük toprak sa
hiplerinin kiracılık ve ortakçılık yapmalarını 
önleyen hükümdür, o da tarım reformu bölge
leri ilân edilip bölgeye başlandığı zaman uygu
lanacaktır. Yoksa küçük esnafın, memurun 
15 - ,20 - 50 dönüm arazisini ve orada kiracılık 
ve ortakçılığı kaldıran hükümler getirmemekte
dir. Binaenaleyh 7.nci madde, Türkiye'nin ger
çeklerine, uygundur ve Anayasanın verimlilik
le beraber sosyal adalet ilkelerini gerçekleştir
mesinde en iyi dengeyi kuran bir maddedir. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
'TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, komisyon sözcüleri de beş dakika ile mu
kayyet değil mi? 

(BAŞKAN — Sayın Şevki Güler, sorunuzu 
sorun efendim. 

(TÜRBAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, komisyon sözcülerinin konuşmaları da kı
sıtlama önergesinin beş dakikasına dâhil mi de
ğil mi? 

BAŞKAN — Yok efendim... 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Nasıl olur 

efendim? Bugüne kadarki tatbikat böyle... 
BAŞKAN — Aman Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, önerge «Bütün konuşmalar diye geldi. 
BAŞKAN — İçtüzük ona müsait mi efen

dim? 
Buyurunuz Sayın Güler, sorunuzu sorun 

efendim. 
'ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Sayın 

tBaşkan, kapıcı, odacı, Maliye memuru, PTT 
müvezzilerinin arazilerinin bu kanunla elinden 
alınmakta olduğu havası işlenmektedir. Afyon 
ilinde doğmuş, orada ba'bansmdan kalmış 50 
•dönüm arazisi olan ve halen Afyon ilinde PTT 
de müvezzi olan veya bankada odacı olan bir 
şalhsın baJbasından kalmış olan 50 dönüm arazi 
elinden alınacak mıdır, alınmayacak mıdjr? 

Bu hususun açıklanmasını istirham ediyo
rum; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. Yalnız 
Afyon'a değil, bütün Türkiye'ye mahsus bir 
soru oluyor: Alınacak mıdır, alınmayacak mı
dır diye soruyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Devamla) — Bu, tamamen hilafı ha
kikat, tamamen maksatlı bir propagandadır. 
Bu topraklar alınmayacaktır. Bu topraklar 54 
ncü maddeye göre (biraz evvel de arz ettiğim 
gibi) senede, emeği hariç, gübresi, sürümü, her 
türlü işletme masrafları, çıktıktan sonra kendi 
eline net 15 bin lira kalır büyüklükteki işlet
menin yarısına kadar olan kısmı kendisine biz
zat işlemezse, kiraya ve ortakçıya vermek üze
re bırakılacaktır. 

KADİR ÇETİN (İçel) — 15 bin lira. 
GEOİOİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 

ERTEM (Devamla) — 15 bin lira tarımsal ge
lir sağlayacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz üzere, 54 
ncü maddeye göre yeter gelirli işletme - ki bu
rada da 7 nci maddenin ikinci kısmını teşkil 
eden işletme tipi; bölgenin özelliğine göre ya
pılan işletmedeki tarımsal işletme tipine göre 
»harcanabilir 15 bin lira gelir sağlayan işletme
dir. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
ıSayın Doğan buyurun. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

benim sorum şudur: Devlet Üretme Çiftlikleri
nin elinde bulunan büyük araziler için komis
yon bir şey düşünmüş müdür? Meselâ bâzı 
yerlerde öbek öbek ziraî araştırmalar için 10 
bin liranın üzerinde tahsislere gidiliyor. 40, 50 
sene bunun üzerinde zilyeti bulunanlar nazara 
alınmıyor. 

BAŞKAN —• Sayın Doğan, sorunuz anlaşıl
mıştır. 

Buyurun sayın Komisyon başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 

ERTEM (Devamla) — Efendim Devlet Üretme 
Çiftlikleri kanunun kapsamı dışındadır. 

BAŞKAN — Tamam soru cevaplandırılmış
tır. 

KADİR ÇETİN (İçel) — Sorum var, Sayın 
Başkan. 

»BAŞKAN — Lütfen Sayın Çetin, vaktimiz 
yok. Buyurun. 
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KADİR ÇETİN (İçel) — Beyefendi, 50 en
deksi muhtelif tablolarda muhtelif gelirleri ar
tırılacak araziler gösterilmiştir. Komisyonda 
zamanın Köy İşleri Bakanı daha çok ilgili idi, 
Devlet Balkanı pek komisyona uğramadığı bir 
zamanda, Adana için endeksin ne olduğunu sor
duğum zaman, 80 - 85 diye ifade buyurdular. 
Burada komisyon başkanı 60'ı geçeceğini söy-' 
ledi. Buna memnunuz. Bu, bizim için bir temi
nattır. Yalnız 50 - 60'a çıktığı zaman o nispette 
bu toprak miktarları düşecektir. Yani 600 veya 
300'den altıda bir düşeceğini ifade ediyorlar. 
Düşecek mi düşmeyecek mi? Şahit kalacak mı 
kalmayacak mı? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
Başkam. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Devamla) — Düşecektir tahiî. Fakat 
50 ilâ 60 arasında olduğu için düşüş fevkalâde 
az olacaktır. Biraz sonra geleceğimiz 28 nci 
maddede teknisyenlerin kesin zaptına göre 28 nci 
madde zaten bunu ilgilendirmektedir. 28 nci 
maddede ne kadar düşeceğini arz edeceğiz efen
dim. 

KADİR ÇETİN (İçel) — 60'dan fazla çık
mayacak 1 " 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Devamla) — Bundan başka teknis
yenlerin biraz evvel kesin olarak söylediklerine 
göre, Adana'da 60'm üstünde endeksli toprak 
yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederiz efendim, buyurun. 

O. H. P. Grubu adına Sayın Seydibeyoğlu, 
buyuran. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET SEYDİ
BEYOĞLU (Kastamonu) — .Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, tekrar söz almış bulun
maktan dolayı mazur görmenizi istirham ediyo
rum. Çünkü beş dakikalık kısıtlama için'de mad
de üzerindeki görüşlerimizi tamamıyle ifade et
mek imkânını bulamamıştık; bunu tamamlama
ya çalışacağını. Bu arada şunu da belirtmek is
tiyorum ki, ikinci sefer, yani Komisyondan mad
deler geldikten sonra bir itirazımız olmuştu. Bu 
itirazda da gelen son metnin üyelere dağıtılma
sı gerekeceği hususu idi. Şimdi son Komisyon 
metni elimizde olmadığı için biz, daha evvelki 
metin üzerinden burada konuşmak mecburiye

tinde kalıyoruz. Bugün öğreniyoruz ki, evvelce 
Komisyondan çıkan modern işletme, Komisyon 
itarafmdan örnek işletme haline getirilmiş. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Önerge. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Efendim, önerge var orada ama, her dakika bu
nu tespit etmek mümkün değil. Binaenaleyh, 
bu önergenin üyelere dağıtılmasında büyük bir 
fayda vardır. Biz burada havadan konuşmuş 
oluyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Okundu, Sayın Seydibey
oğlu. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Okundu ama, bizim bantımız yok ki hepsini tes
pit edebilelim. 

Değerli arkadaşlarım, simidi evvelce Komis
yondan çıkan metin modern işletme olarak çık
mıştı, şimdi örnek işletme olmuş. Suluda evvel
ce iki katı, kuruda üç katı iken, bu bir katma 
indirildi deniyor. Bunu yeni öğrendik. Şimdi, 
yalnız böylede olsa, 'modern işletmeler, kamu
laştırmada kanun tasarısının 28 nci maddesine 
göre ayrı bir ayrıcalık kazanmış olmaktadır. 
Çünkü bir misli de olsa, iki misli de olsa, üç mis-
ıli de olsa bu diğer işletmelere göre ayrı bir ay
rıcalık teşkil etmektedir. Zira, diğer işletmele
rin endekste ne yazılı ise, onlar kendisine bıra
kılacaktır veyahutta onun üzerindekiler kamu-
ilaştırılacaktır; fakat adı modern işletme diye 
tesmiye edildiği anda, o zaman, iki misli daha 
fazla bir tavanda araziyi elinde bulundurma im
kânına kavuşmuş olacaktır. Bu, Anayasanın de
min de arz ettiğim üzere 12 nci maddesindeki 
eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Diğer taraftan Sayın Baran'da ifade ettiler. 
Bu modern işletme tarifi tam sübjektif esasla
ra dayandırılmıştır; kati bir şey yoktur. Deni
yor ki, «iklim, ekonomik ve ekolojik şartlara 
ıgöre modern tarım usullerini uygulayan, tarını-ı 
sal bir işle'tme plânı ile çalışan, işletme .muha
sebe kayıtları tutan ve son üç yıllık üretimin 
işgücüne birim başına da gerekli üretim unsur
larına isabet eden verimi, bölge ortalamalarına 
oranla yüksek olan işletmelere modern işletme-' 
Her denir»' Yahut şimdi bu örne'k işletme olmuş. 

Şimdi arkadaşlarım, 'modern tarım usullerini 
uygulamak ne deme'ktir? 
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Hangi usulleri uygulayan modern tarım 
usullerini uyguluyor sayılacaktır? Bunları /bir 
tarifin içine sığdırmak esasında mümkün değil
dir. Zaten Komisyonda da muhtelif müzakere
ler oldu, muhtelif önergeler verildi, alt komis
yonlar kuruldu; bu maddeyi bir türlü tedvin 
.etmek imkânı bulunamadı. Son dört madde ola
rak kaldı. Komisyonda en son görüşmelerde yi-

, ne bu son dört madde en sona bırakıldı ve so- ~ 
nunda da yeni bir tarifle ortaya gelinmiş olu
yor. Örnek işletoe de olsa, modern işletme de 
lolsa bunun bir ayrıcalık taşıdığını ifade etmek 
istiyoruz. 

Diğer taraftan Sayın Bahri Dağdaş'm bu ta
sarı hakkındaki ileri sürdüğü itirazlara bugü-
'ne ka/dar bir şeyde bulunmadık; ama bırakınız 
bu tasarının bir sosyalist tasarı olmasını, sosyal 
hukuk devleti denen, T. C. Anayasasına göre, 
sosyal huikuk devleti olan Türkiye Devletinde 
sosyal adaleti dahi tam mânasıyle sağlayacağı 
'kanısında değiliz. 

Yüce Meclisi saygılar sunarak selâmlıyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir. Okutuyorum. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
t a n , 6 kişi olmadı, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — 6 kişi dolmadığı takdirde ben
deniz bu önergeyi muameleye koyamam efen
dim. Dolmuştur 'ki koyuyorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Dolmamıştır 
iSayın Başkan, fırsat verin. 

BAŞKAN — Hayır. Müsaade buyurun. 6 ki
şi üzerinde konuştu efendim. 

.Sayın Başkanlığa 
'Görüşmekte olduğumuz madde üzerinde kâ

fi derecede aydınlanmış bulunuyoruz. Kifayeti 
arz eder, saygılar sunarım. 

İstanbul 
(Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo-
ırurn. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Önergeler vardır, okutuyorum. Komisyonca 
da 7 nci madde yeniden tedvin edilmiş .bulun
maktadır. Evvelâ Komisyonun tedvin ettiği 
maddeyi okutuyorum. 

Bu suretle önerge sahipleri yeni tedvin mu
vacehesinde belki önergelerinin muameleye kon
masını arzu etmezler. 

Tarımsal İşletmeler :' 
Madde 7. — Bu kanuna göre tarımsal işlet

me; çiftçilik yapılması için gerekli toprak, bina, 
teslis, âlet, makine, bitkisel ve hayvansal üretim 
araçlarından bir veya birkaçı ile işgücünün bir
likte kullanıldığı üretim birimidir. 

Küçük işletme : Bu kanuna ekli 3 ve 4 nu
maralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı 
tabloya göre bulunan arazi miktarlarına kadar 
araziye sahibolan işletmedir. ıSahibi oldukları 
küçük işletmeleri doğrudan doğruya işletmek 
suretiyle geçimini sağlayanlara «küçük çiftçi» 
denir. 

Aile işletmesi: Bu kanuna ekli 3 ve 4 numa
ralı to'hl olarda gösterilen veya 5 numaralı tab
loya göre bulunan arazi miktarları' kadar ara
ziye sahibolan işletmelerdir. 

•Orta işletme: Aile İşietmesinden büyük ve 
bu kanıma ekli 1 ve 2 numaralı talblolarda gös
terilen veya 5 numaralı tabloya göre bulunan 
araai miktarları kadar araziye sahibolan işlet-
mel e itilir. 

'Örnek işletime: Belli üretim hedeflerine 
ulaşmak içlin bulunduğu bölgenin ekancmük ve 
ekolojik şartlarına göre modern t an m usul
lerini uygulayan, tarımsal biir iletme plânı ille 
çalışan, (İşletme muhasebe kayıtları tutan, top
rak ve tarım reformunun uygulandığı bölge
de son üç yılda birim alandan bölge ortala
masının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
belli katı kadar fazla tarımsal üretim ekle 
eden, üşl'cLme tipine ve büyüklüğüne göre ge-
reklli tanımsal âlet ve vasıtalara sahip olan 'iş
letmelerdir. Bir tarım işletmesinin örneik ta
rım işletmesi sayılabilnıesi iıçfln son üç yıilda bi-
•ıilm alandan bölge ortalamasının üzerinde ıel-
do 'etmedi gereken üretim fazlası yüzde ondan 
az olmamak üzere, her bölgenin 'ekonomi'ik ve 
sosyal şartlan, gözönünide tutularak * Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığımın bağlı bu
lunduğu Bakanlığın önerisi üzerilne Bakamlar 
Kurulu tarafından tespit ediılir. 

Sulu ve kuru arazıi için ayrı olarak blirilm 
alandan alınan verimin bölge ortalamasının 
tespllti ve bir tarım işletmesinin örnek tanım 
işletmesi sayılabiilmeısi için gerekli aılit'elük ve 
şartlar Toprak ve 'Tanm Reformu Müsteşarlı
ğınım Tarım Bakanlığı ile müştereken hazır
layacağı bir yönetmelikle tespit edilllr. 
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Bu yönetmelik Toprak ve Taran Müsteşarlı
ğı tarafından uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğiu, Saym Sey-
dlibeyoğlu ve .Sayın Özgün er tarafından veri
len önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 7 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarının 
metinden çıkarılmasını saygı ile arz ve tek
lif ederiz. . 

İçel Kastamonu 
Turhan Özgünei' Mehmet Seydibeyoğlu 

İSi v as 
Ahmet Durakoğiu 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu tarafımdan 
verilen önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlı ğa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 7 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarının ta
sarıdan "çıkarılmasına karar verilmesini arz 
ve talep edenim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bahri Karakeçi! ve Sa
yın Baha Müderrise»ğkı tarafından verilen öner
geyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 7 nci maddesinlin, ilişikte belirtildiği şe
kilde değiştirilmesin1 arz ve tekilif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Urfa 

Baha Müderrikoğlıı Bahri Karakeçili 

Tarım işletmeleri : 
Maldde 7. — Bu kanuna göre tarım işlet

mesi; çiftçilik yapılması için gerekli arazi, 
bina, tesis, âlet, makine ve hayvan gibi üre
tilin araçları ile işl'etme sermayesinin ve işgü
cünün kısmen veya tamamen bulunduğu ve 
kullanıldığı üretim birimidir. 

Tarım işletmeleri yıllık gelirlerine göre 
aşağıdaki sınıflara ayrılır: -

a) Küçük tarım işletmesi: Madde 54'te be
lir'dilen harcanabilir yıllık gelirden daha az 
geliıi olan işletmelerdir. 

b) Yeter gelirli aile işletmesi: 54 ııcü mad
dede belirtilen gelirle bunun iki katı •arasın
da yıllık geliri olan işletmelerdir. 

e) Orta tarım işletmesi: 54 ncü maddede 
belirtilen gelirin, iki katı ile on katı arasında 
yıllık gelir elde eden işletmelerdir. 

d) Büyük tarım işletmesi: Orta işletmeler
den fasla yıllık geliri olan işletmelerdir. 

Yukardaki paragraflarda adı geçen tarım 
işletmelerinden muhasebe defterî tutan, top
rağını 6 ncı madde esaslarına göre işleten ve 
birim alan veya hayvan başına bulunduğu böl
ge ortalamasından c/c 20 oranında fazla ürün 
alan işletmeler bu kanun açısından modern 
işletme sayılır. 

İşletmelerin, yuka,rdaki sınıflardan hangi
sine uyduğunun tayin şekli, yönetmelikte be
lirtilir. Bu yönetmelik Tarım, Köy İşleri ba
kanlıkları ile Ziraat Odaları Birliği ve Anka
ra Ziraat Fakültesinin ilgili kürsüsü temsilci
leri tarafımdan hazırlanır,, 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Çınar, Sayın 
Hüseyin Balan tarafından verilmiş olan önerge
yi okutuyorum. 

Millet Meclıiisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanun taisarısının 7 nci maddesJinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tarımsal işletmeler, 
Madde 7. — Bu kanuna göre tanımsal iş

letme; çiftçilik yapılması içlim gereikli top-
raik, bina, tesis, âlet, makine, bitkisel ve hay
vansal üretim araçlarından bir veya birkaçı 
ile işgücünün birlikte kullanıldığı üretim bi
ri midir. 

Küçük işletme: Bu kanuna ekli 3 ve 4 nu
maralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı 
tabloya göre bulunan arazi miktarlarına ka
dar araziye sahibolan işletmedir. Sahibi ol
dukları küçük işletmeleri doğrudan doğruya 
işletmek suretiyle geçimini sağlayanlara «Kü
çük çiftçi» denir. 

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

Orta işletme: Aile işletmesinden büyük ve 
bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tablolarda gös
terilen veya 5 numaralı tabloya göre bulunan 
arazi miktarları kadar araziye sahibolan işlet
melerdir. 
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Örnek işletme : Belli üretim hedef İteninle 
ulaş/maık için buluniduğu bölgenjhı ekonemik 
ve ekolojik santiarına göre modern tarım 
usullerini uygulayan, tarımsal bir işletme plâ
nı ile çalışan, işletme muhasebe kayıtları) tu
tan, toprak ve tarım reformunun uygulandığı 
bölgede son üç yılda bıiriın alandan bölge or
talamasının Bakan] ar Kurulunca tespit edi
lecek belli katı kadar fazla tarımsal üretim 
ekle eden, işletmıe tipine ve büyüklüğüne gö
re gerekli tarımsal âlet ve vasıtalara sahi-
boları işletmelerdir. Blir tarım işletmesÜnlin ör
nek tarım işletmesi sayılabilmesiı için son üç 
yılda binim alandan bölge ortalamasunm üze
rinde elde etmesi gereken üretim fazlası yüz-
do yirmiden, yüzde elliden fazla olmamak üze
re, her bölgenin ekonomik ve sosyal şartları 
gözöriünde tutularak Toprak ve Tanım, Reformu 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 
tespit edilir. 

Bir tarımsal işletmenini, örnek tarım işlet
mesi olup olmadığı, bu kanundaki esaslara 
göre, Tarım Bakanlığı ile müştereken hazırla
nacak yönetmeliğe uygun olarak Toprak ve 
Tarım Reformu 'Müsteşarlığı tarafından tespit 
olunur.» 

Ankara Sivas 
Hüseyin Balanı Hüseyin Çınar 

ıHAŞKA-N —, Bayırı Sezai Orkunt ve Sayın 
Salâh Yıldız tarafından verilmiş bulunan öner
geyi okutuyorum J 

Mlillet MeclM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Re
formu kanunu tasarısının 7 neli maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

istanbul Van 
ıSezai Orkunt Salih Yıldız 

C. G. P. Millet Meclisi C. G. P. Millet Meclisi 
Grupu Ba^kany ekili Grupu Başkanvekili 

Tarımsal işletmeler : . 

'Madde 7. — Bu kanuna göre, tarımsal işlet
me; çiftçilik yapılması için gerekli toprak, bi
na, tesis, âlet, makine, bitkisel ve hayvansal 
üretim araçlarından bir veya birkaçı ile işgü
cünün birilikte kullanıldığı üretim biramidir. 

Küçük işletme: Bu kanuna ekli o ve 4 nu
maralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı 
tabloya göre bulunan arazi miktarlarına ka
dar araziye sahibolan işletmedir. Sahip olduk
ları küçük işletmeleri doğrudan doğruya işlet
mek suretiyle geçlkninii sağlayanlara «Küçük 
çiftçi» denir. 

Aile işletmesi : Bu kanuna ekli 3 ve 4 nu
maralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı 
taibloya göre bulunan arazi miktarları kadar 
araziye sahip işletmelerdir. 

Orta işletme : Aile işletmesinden büyük 
ve bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tablolarda 
gösterilen veya 5 numaralı tabloya göre bulu
nan arazi miktarları' ikadar araziye sahibolan 
işletmeleridir. 

Örnek işletme : Belli üretim hedefle nine 
ulaşmak içlin bulunduğu bölgenin ekonomik ve 
ekolojik şartlarına göre modern tarım usulle
rini uygulayan, tarımsal bir işletme plânı ile 
çalışan, işletme muhasebe kayıtları tutan, 
toprak ve tarım reformunun uygulandığı böl
gede son üç yılda, birim alandan bölge ortala-
masıının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
belli katı kadar fazla tarımsal üretim ekle 
eden, işletime tipine ve büyüklüğüne göre ge
rekli tarımsal âlet veya vasıtalara sahilbolan 
işletmelerdir. 

Bir tarım işletmesinin! örnek tarım İşletme
si sayılabilmesıi iiçlıı, son üç yılda birim alaıı-
lclan bölge ortalamasının üzerimden elde etmesi 
gereken üretim fazlası, her bölgenin ekoııomlik 
ve sosyal şartları gözünün de tutularak, Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı 
bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakan
lar Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bir tarım işletmesinin örnek tarım işletme
si olup olmadığı, bu kanundaki esaslara göre, 
Tarım Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak 
yönetmeliğe uygun olarak, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı tarafından tespit olu
nur. ; ' 

BiAŞKAN — Sayın İrfan Baran tarafından 
verilen önergeyi okutuyorum. 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 7 ııoil maddesinin 4 ve 5 ııci fıkralarının 
değiştirilmesini, altıncı fıkrasının kaldırıılması-
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ııı, Genel Kurula vereceğim gerekçe hakkında
ki mütalâamın nazara alınmasını arz ve teklif 
edenim. 

; Konya 
İrfan Baran 

Madde 7. — (4 ve 5 nci fıkralar)... 
Orta işletme : Aile işletmesinin üstümde ve 

bu kanunun 28 nei maddesiinde gösterilen mik
tarın üçte ikisi kadar araziye sahibolan İşlet
medir. 

Büyük işletme: Bu kanunun 28 nci madde
sinde gösterilen miktarın üçte ikisinden fazlası 
araziye sahibolan işletmedir. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Alaca ta
rafından verilmiş bulunan önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve tarım reformu tasarısının 7 nci 

maddesindeki modern işletmelere dair beşinci 
fıkrasının; (belli üretim hedeflerine ulaşmak 
için bulunduğu bölgenin ekonomik ve ekolojik 
şartlarına göre modern hayvan yetiştiriciliği ve 
tarım usullerini uygulayan işletmelere, modern 
tarım işletmeciliği denir) şeklinde değiştirilme
sini dilerim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, Sayın Seydi-
beyoğlu ve Sayın Özgüner tarafından verilmiş 
bulunan önergeye komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAŞBAKANLIK TOPRAK: VE TARIM RE
FORMU MÜSTEŞARI SABAHADDİN ALPAT 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kısaca izah etmek üzere buyu
run (Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Tasarının bu maddesinde, modern işletme 
adı verilen ve sonradan komisyonca örnek işlet
me adını almış bulunan bir işletmenin madde
den çıkarılmasını öngören bir önerge getirdik. 

Kastımız; demin konuşmamda da bir ölçüde 
belirtigim gibi, modern işletme esasen toprak 
ve tarım reformunun amacıdır. Bu toprak ve 
tarım reformu çıktıktan sonra, işletmelerin hep

sinin; ister kuru arazide olsun, ister sulu ara
zide olsun, modern işletme olması son amaçtır. 

O halde, bunu fırsat ve imkân eşitliği açı
sından değerlendirirsek; bugüne kadar bu iş
letmeleri modern hale getirememiş, Devletin 
herhangi bir suretle himayesine sığmamamış, 
buna mazhar olamamış kişilerin, modern işlet
me yahut yeni deyimle örnek işletme adı altın
da, kendisine nazaran bu fırsat ve imkân eşit
liğinden ayrı muamele gören, Devletten himaye 
gören, Devlet harika larıhdan yahut da başkaca 
suretlerle birçok imkâna kavuşmuş, işletmesini 
bugünün tanımıyle modern deyimine ulaştırmış 
kişilerden ayrı muamele görmesi, öncelikle Ana
yasanın eşitlik prensibine aykırıdır. 

Arkadaşlarım, bu çıkarsa ne olur? Demin 
bir ölçüde söyledim. Komisyon, bundan sonra 
görüşülecek 28 nci maddede ki, Hükümet tek
lifi, modern işletmelerden sulu arazide olan
lara, bırakılacak toprak miktarının 3 katını ve 
kuruda ise 2 katını veriyordu hepsini 2 katı 
yapmış. Bir ölçüde taraftar olabileceğimiz bir 
rakam. Ancak, esasen sınırlar çok geniş tutul
muş olduğu için, 2 kat hem kuru arazide, hem 
sulu arazide modern işletme tanımlaması arka
sında yapılan bu büyük fırsat ve imkân eşitsiz
liğini zaten bertaraf etmiş, Devlet olanaklariyle 
büyük servet edinmiş, arazi edinmiş kişilere 
yeni imkânla'.* sağlar ki, bu da toprak ve tarım 
reformunun getiriliş anaesprisine aykırı düşer. 

Bölgemizden misâllerini verebiliriz; Türki
ye'de pek çok misâlleri var. Ancak 1 numaralı 
tablodan okudum; arkadaşlarım, 1 numaralı 
tabloda 800 dönümün üzerindeki sulu arazide 
modern işletme bahis konusu ise, 2 katını ver
mek ki, 28 nci maddede tadilat getirildiğine 
göre) 1 500 ilâ 2 000 dönüm arasında eder; ku
ru arazide 2 €00 dönüm asgaridir ve eğer bu 
kuru arazi modern ise, 4 000 dönüm; yani 2 katı 
verilecektir. 2 000 dönüm ve 4 000 'dönüm gibi 
rakamlar hahis konusu olduğu zaman, Türki
ye'de, özellikle nüfusun devamlı artmakta bu
lunduğu Türkiye'de, «Hangi rezervi elde bıra
kacaksınız ki, araziyi toprak ve tarım reformu
na tabi kılacaksınız?» diye sormak, şüphesiz, 
haklı bir sual olacaktır. 

Arkadaşlarım, ne denirse denilsin, (modern 
işletme, yahut da örnek işletme adı altında, hele 
bundan sonra görüşeceğimiz 28 nci madde de 
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mevcut iken) toprak ve tarım reformunu lâfta 
^bırakmaktan öteye hiçbir çaba içerisinde olma
dığımız kanısındayım ben. Bunu bir aşama ola
rak da görmüyorum. Toprak ve tarım reformu, 
ismiyle çıkar, ama c ismiyle olmaz ve Türkiye' 
de toprak ve tarım reformuna tabi kılınacak 
belki bir avuç toprak 'bâzı yerlerde bulunabi
lir. 

i lk başta söylediğim sözü tekrar söylüyo
rum. arkadaşlarım: Elde hamur olmalı ki, emek 
yapılsın, elde hamur bırakmadıktan sonra ek
mek yapacağınızı d'ddia etseniz ide kimseyi inan-, 
dıram azsınız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym • Durakoğlu, ,Saym özgü

ller ve Saym Seydilbeyoğlu tarafından verilen 
önergeye komisyon ve Hükümet katılmamakta
dır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınması
nı kaibul Ibuyuranlar lütfen işaret etsinler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendini, 

Saym Coşkun Karagözoğlu'nun takriri de 
aynı mealde 'bulunduğu cihetle muameleye koy
muyorum. 

(Saym Bahri Karakeçili ve -Sayın Ba'ha Mü-
derrisoğlu tarafından verilen önergeye 'komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN •— Saym Karakeçili önergenizi 
kısaca izah etmek üzere buyurunuz. 

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

7 nci madde hakkında bir değişiklik öner
gesi vermiştim ve biraz önce de okutulmuş idi. 
Bu değişiklik önergem hakkındaki gerekçemi, 
şu şekilde mütalâa edefoilirim Yüce Kurulunuza. 

Tarım işletmelerini; küçük işletme, aile iş
letmesi, orta işletme ve modern işletme olarak 
4'e ayıran madde, bu tasnifte arazi genişliğini 
kıstas olarak ele almakta ve 'büyük işletme ta
rifini getirmemektedir. 

Arazi genişliğine göre işletmeleri sınıflara 
ayırmak, ekonomik ve bilim açısından yetersiz 

bir tariftir. 1966'da FAO'nun tertiplediği Dün
ya Tarım Reformu Konferansımda tavan ve ta
banın gelire göre tayini ve işletmelerin buna 
göre tasnifi esas alınmıştır. Bizde de, tarifinin 
bu esasa göre yapılması yerinde olacaktır. Zira 
genişliğine göre tasnifte, çeşitli genişlikteki 
işletmeler bir araya gelecektir. 

'örneğin, 25 dekarlık bir muz 'bahçesi küçük 
işletme sayılacak; 350 dekar nadaslı bir hubu
bat işletmesi orta işletme olacaktır. Halbuki, bi
rincinin geliri, ikincisinin arazi varlığı 14 defa 
ıbüyük olduğu halde, 'beş veya dört kat fazla ge
lir sağlayacaktır. Aslında birinci işletme daha 
büyüktür. Sebze ziraatiyle tarla ziraatı arasın
da bu fark daha barizdir. 

Bu itibarla tarım işletmelerini gelire göre 
tarif ederek bu sakınca önlenmelidir. Şöyle ki ; 

A) Küçük işletme; yıllık harcanabilir ge
liri 54 ncü maddede belirtilen 15 000 TL. dan 
az olan işletmeler; 

B) Aile işletmesi; yıllık harcanabilir geli
ri 54 ncü maddede belirtilen 15 000' TL. ile, 
30 000 TL. arasında olan işletmeler; 

C) Orta işletme; yıllık harcanabilir geliri 
54 ncü maddede belirtilen gelirin 2 katından 
10 katma kadar olan işletmeler; 

D) Büyük işletme; yıllık geliri 54 ncü 
maddede belirtilen gelirin 10 katından fazla 
olan işletmelerdir. 

Burada büyük işletmelere yer verilmesine 
zaruret vardır. Çünkü, birkaç çiftçinin şirket 
ıkurma veya kooperatifler teşkil etmek suretiy
le 5 - 10 OOÖ dekarlık işletmeler halinde çalış
maları mümkündür ve bu teşvik edilmelidir de. 
Zira, büyük işletmelerin, he'nı daha ranta'bl, hem 
idah'a verimli olduğu, b'ütün rejimlerde kaibul 
edilmiş bir gerçektir. Güçlü olması mümkün ol
mayan küçük işletmelerle aile işletmelerinin da
ha verimli olduğunu iddia etmek, artık modası 
geçmiş bir düşüncedir. Bâzı kimseler ve bâzı 
partiler, sadece büyük işletmeleri parçalamak 
için hâlâ bu iddiaya devam ediyorlar. 

Ortak Pazar ülkelerinin kaJbul ettiği yeni 
Manshol't Plânına göre, işletmesini modern hale 
getireceklere Devlet 5 O'OÜ dolar hibe veriyor 
ve kredi faizlerinin % ötemi subvanse ederken, 
ayrıca muhasebe defteri tutanlara yılda 100' do
lar kadar para da" ödemektedir. 

Oysaki, bizde yine bâzı çevreler, maddeye 
modern işletme tarifinin konmasına karşı çık-
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makta ve bununla reformun aksatılacağım ileri 
sürmektedirler. 

Nitekim, biraz önce, benden evvel konuşan 
Sayın Özgüner, aynı düşünceyi müdafaa etmek
te idi. 

Maddede modern işletmeler, yalnız büyük 
arazisi olan işletmeler gibi tarif edilmiştir. As-
imda, bir reform kanunun amacı, küçük - büyük 
bütün işletmeleri modernleştirmek olmalıdır. 
Bugün sahibini geçindirmeyen küçük bir işlet
me, modernleştirilerek sağlam bir gelir kaynağı 
haline sokulabilir. Reform, tarımı geleneksel 
primitif usullerden kurtarmayacaksa buna re
form dememıek gerekir. Modern işletme tarifi
nin, bu prensibe uydurulmadan geçiştirilmem, 
tasarıyı, çıikacak kanunu çok zayıf bırakmakta
dır. Yüce Komisyona ve Yüce Divana vermiş 
olduğum değişiklik önergeme iltifat buyuraıa-
nızı saygılarımla arz ederim. 

'Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bahri Karakeçili ve Sa

yın Baha Müderr'isoğlu tarafından verilmiş bu
lunan önengeye Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Önergenin dikkate alınıp alınma-
<ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikka
t e alınmasını ka'bul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sayın Hüseyin Balan ve Sayın Hüseyin Çı
nar tarafından verilen önergeye Komisyon ka
tılıyor ımu efendim1?.. 

iGEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmamaktadır. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
'Dikkate alınmasını kabul huyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ıSaym 'Sezai Orkunt ve Sayın Salih Yıldız'ın 
(vermiş olduğu önergeye Komisyon katılıyor 
•mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
ISEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Önerge

mi geri alıyorum 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sezai Orkunt önergele
rini geri aldıklarını beyan ettiler; önerge geri 
verilmiştir. 

ISaym İrfan Baran tarafından verilen öner
geye Komisyon katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI iLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —< Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Sayın Baran önergenizi kısaca izah et
mek üzere buyurun efendim. 

İRFAN BARAN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, gerekçesindeki haklı sebeplere rağ
men, 'modern işletme esasının, tatbikatta, ya 
ölü bir madde olarak doğacağını, mülk sahip
lerine bir teminat sağlamayacağını veya'hütta 
suiistimallere meydan verebilecek bir istikamet 
alacağını belirtmiş idim. Bunun karşısında aca
ba ne yapılabilir ? 

Arkadaşlar, 28 nci maddede arazi sahipleri
ne bırakılacak arazi büyüklükleri, en büyük 
memur maaşına göre hesaplanmış. Neden aca
ba? Türkiye'de işçinin asgarî ücreti vardır, 
ama ücretinin tavanı yoktur. Diğer meslek sa
hiplerinin, irat sahiplerinin, ticaret erbaJbınm, 
esnafîn kaznçlarma da bir had yoktur; ama 
çiftçinin geliri niçin memur gelirine eşit bir 
seviyede tutulmak istenmektedir? Bunun bir 
haklı tarafı yok. 

Derecelendirme var. Bu derecelendirme me
murlarda 17 derece; Türkiye'nin en büyük 
çiftçisi ile en az kazanan çiftçisi arasındaki de
recede 6 derece olarak tespit edilmiş. Yani 
15 000 lira emeği dahil, net gelir değil; işçilik 
ücreti de daihil 15 000 lira kazanacak çiftçimiz
den, en büyük çiftçimiz sadece 6 misli fazla k'a-
zanaibilecekmiş. Bu rakamlar da mübalağalı ar
kadaşlar. Hani «komşunun tavuğu, komşuya 
kaz görünürmüş ya», bizim bürokratlara da böy
le görünmüş. Ben bırakılan toprak büyüMüMem 
bakımından, bıöllgem itibariyle rahat bir millet
vekiliyim. Çünkü, bizim bölgemizde toprak çok 
parçalıdır, bırakılan miktarı aşan arazi çok az
dır. Hakkaniyet gereği bunları söylüyorum. Ba
kınız bildiğim bölgeye göre rakam vereceğim. 

Eski Tarım Bakanı, bir uzmanlar heyeti 
ile yeni tespit etmişler; Orta Anadolu'da bir 
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dekardan İİÖO kilogram mahsûl almıyor. Bu da 
iyi bir mahsûl senesinde alınabilecek azamî 
miktardır, normal değildir. Halbuki, bu tasarı 
300 kilogram üzerinden hesap etmiş. Arkadaş
lar, Orta Anadolu'da, her sene üst üstüste 
kıraç arazinin 300 kilogram mahsul vermesi 
mümkün mü? İşte bu hesaplara rağmen bile, 
asgarî 15 000 lira, işçilik ücreti daihil, kazana
cak çiftçinin 6 misli gelir bırakıyorsunuz. Bu
nu 8mislin<e çııkaraıa'k için bir teklif yapsak da, 
listedeki rakamlar, faraza-benim teklifimde ol
duğu gibi, modern işletme yerine % 40 artır
ma idik ki, zaten 6 neı maddeye göre herkes 
arazisini verimli olarak işletmeye mecbur. Mo
dern işletmenin bir gerökçesi öylece ortadan kal
kıyor. Bundan dolayı reform yozlaştırılmış ol
maz. Teknisyenler 6 mislini münasip 'görmüşler 
en az kazanana nispetle; Yüksek Meclis de 
8 mislini münasip 'görebilir, 7 mislini müna
sip ıgörelbiLir, 5 mislini de münasip görebilir. 
münasip görebilir. Şimdi 8 mislini münasip 
ıgördüğünüz zaman, o rezerv iyice azalırsa ki, 
O. H. P.'li arkadaşlarımın endişeleri bu; ar
kadaşlar demek ki, Türkiye'de, toprak dağılımın
da, ortaya sürülen iddialar o kadar büyük de
ğilmiş, büyük adaletsizlik yokmuş. Toprak za
ten dağılmış, parçalanmış demek; illâ toprak 
dağıtacağız diye mülk sahiplerinin elind'e zaten 
azalmış olan parçaları, mülkleri daha çok kü-
çütmenin mânası olur mu? Bu nasıl adalet an
layışı olur? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Muayyen el
lerde toprak. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Onun için, 
bu şekildeki tercihlerin, bir reform yozlaştır
ması olmadığını ifade etmek için söz aldım; ama 
onlar, bu miktarları çok görürlerse, seçimlerde 
milletten yetki alırlar. «Biz 300 dönümü 100 
dönüme indireceğiz suluda, kıraçta 500 dönü
mü, faraza 200 dönüme indireceğiz» derler, 
millete yetki verirse, öyle bir uygulamaya gi
rerler, o da, elbette menfî karşılanacak tarafı 
olmayan bir husus olur. 

Şimdi, mademki Hükümetimiz öyle (görülü
yor, üç hükümetten sonra son Hükümetlede ik
tidar partisi grupları bu maddede anlaşmışlar, 
öyle (görünüyor, öyle anlaşılıyor, artık bizim 
bir başka hal tarzı üzerinde ısrar etmemiz, ger
çekçi bir davranış olmayacaktır. Bu bakımdan 

ben sırf haklılığımızı ispat etmek için söz aldım, 
önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — önerge geri alındığı cihetle 

muameleye konmayacaktır. 
Sayın İsmail Hakkı Alaca tarafından ve

rilmiş bulunan önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ka

tılmamaktadır. 
Sayın Alaca izah etmek üzere buyurun. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Tarımsal işletmelerin nevi hakkındaki 7 nci 
maddenin son fıkrasında tadilât yapılması isti
kametindeki takririmiz muvacehesinde sayın 
Komisyon yeni bir tâdil yapmış ve bu tâdil 
demin Komisyon Başkanı tarafından huzuru
muzda okunmuştur. Buna rağmen maruzatta 
bulunmak zaruretini duymuş bulunuyorum. Bu
rada, son fıkrada muntazam muhasebe kay
dı tutan ve 3 yıllık verim ortalaması % 10'uıı 
dûnuna düşmeyen ve modern tarım usullıtrini 
tatbik eden işletmelere, modern işletme deniyor 
ve burada, suluda 1 250, kuruda da 2 500'û geç
memek suretiyle bir tavan da tespit edilmişti. 
Bendeniz takririmle, tavan kaydının bertaraf 
edilmesini, bilhassa hayvancılık mevzuuna da 
yer verilmek suretiyle bu son fıkranın değişti
rilmesini istemiştim. 

Şimdi Komisyonca getirilen tâdil, netice 
itibariyle tavan kaydını tamamen kaldırmış. 
İleride göreceğiniz 28 nci madde ile bu madde
nin bir arada nazara alınması halinde, bilhas
sa hayvancılık mevzuunda; mandıra ve hay
vani mahsullerle iştigâl eden vatandaşların, bü
tün Türkiyeye şâmil olmak üzere ve verimli 
surette arazilerini işlettikleri takdirde çok iyi 
neticeler almalarını mümkün kılan bir esas 
getirilmiş bulunmaktadır. Burada meselâ tes
pit edilen endekslere göre; Akhisar'da kuruda 
1 030, Kulu'da 1 370; Adıyaman'da kuruda 
940, Hatay merkezinde 700, Bergama'da 770 Di
yarbakır'da 1 130, Van'da, Hanak'ta 1 830, 

426 — 



M. Meclîsi B : 123 7 . 6 . 1973 O : 1 

Kağızman'da 1 250 Kars'ta 1 660, Varto, Hı
nıs, Hakkâri'de 2000 dönüm kadar kuru arazi1 

üzerinde tek başına vatandaşın hayvancılık 
yapması imkânını kabul etmiş olmakla bera
ber, eğer verimli işletme ise, örnek işletme ise 
bunun bir misli bir araziyle de yine bu yolda
ki meşguliyetlerle iştigal etme imkânlarım ka
nun sağlamış bulunmaktadır. 

Şimdi, yalnız, burada muhasebe kaydı var
dır. Muhasebe kaydı, hayvancılık ve ziraat mev
zularında gayet girift meseleleri ihdas eder. Bu 
itibarla, bugünkü Gelir Vergisi Usul Kanunu
nun kabul ettiği sistem, gayrî safî gelirin ta
mamı 200 OOO'i geçtiği takdirde, bu gibi mua
melelerde bilanço esasına istinat eden defter 
tutmak zaruretini tahmil eder vatandaşa. 

Şimdi, bu muhasebe kaydı mecburiyeti kon
duğuna göre ve hayvancılıkla meşgul olan bir 
firmanın, aşağı yukarı iştigal mevzuu, bugün
kü rayice göre milyonları geçer. Ee, şimdi, bu
rada defteri kebir dediğimiz büyük defter tut
mak, müteaddit defter tutmak mecburiyetini 
verimli çiftlik sahibine tahmil ettiğimiz takdir
de, bunu yapamamak durumu hasıl olur; bu 
takdirde de bu madde işlemez olur. 

Sayın Bakanımıza Komisyonda da «Bu husus 
hakkında ne düşünürler» diye sorduk. «Her hal
de, daha pratik usuller tatbik ettirilmek üzere, 
yönetmelikte bâzı tedbirler alacağız.» diye bu
yurdular. Bu tedbirlerin nazara alınıp alınma
yacağını, Sayın Bakanın ağzından tescil ettir
mek amacıyla huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum. 

Bu itibarla mevcut tadil tasarısını nazara 
alarak, takririmden de vazgeçtiğimi saygılarım
la arz ©derim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın milletvekille
rinden bir hususu istirham edeceğim. Biz, kür
süye daveti, takrirden vazgeçilmesi için yapmı
yoruz. Kürsüye daveti, Genel Kurula, verilmiş 
bulunan takrirleri üzerinde ve Hükümet ve Ko
misyonun muhalefetini tekzip eden, ikna edici 
mahiyette beyanda bulunsunlar diye yapıyoruz. 
Bundan böyle takriri geriye 'almak üzere söz 
alınmamasını rica ederim; yeri almayı bulun
dukları yerden ifade etsinler. Usul müsait de
ğildir buna. 

Sayın Alaca da önergesini geri almış bu
lunduğu cihetle muameleye koymuyorum. 

Komisyon tarafından yeniden tedvin edilen 
metne Hükümet katılıyor mu efendim'? 

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

BAŞKAN — Ne maddesi efendini? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yeni bir ted

vin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yeni bir tedvin değil, takrir 

efendim, takrir. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, takrire yeni muttali olduk. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Yeni bir mad

dedir, yapma bunu canım, yapma Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Okuyun efendim o takriri. Bir 
dakika efendim, yeniden... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, komisyon değişiklik getiriyor; takrir de
ğil, maddedir bu; yeni bir metin. 

BAŞKAN — Takrirleri oyluyorum beyefen
di. Bugün yapmıyoruz Sayın Dağdaş bu işi ca
nım. Çok rica ederim canım.. Çok rica ederim 
efendim. Onlar da bir takrir veriyorlar efen
dim. Hükümetten katılıp katılmadığını soraca
ğım ve oylayacağım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Usulsüz Sa
yın Başkan; usulsüz bu oylamanız. Yeni metin 
getiriyor komisyon; takrir olamaz bu. 

BAŞKAN — Maddeye değişiklik getirildiği 
için zaten müzakere yaptık. Bu usullüdür. Size 
göre öyle olabilir efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, usulsüzdür yaptığınız bu işlem; söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Tamam, birbirimize söyleyece
ğimizi söyledik. Okuyunuz efendim. 

Tarımsal işletmeler : 

Madde 7. — Bu kanuna göre tarımsal işlet
me; çiftçilik yapılması için gerekli toprak, bi
na, tesis, alet, makine, bitkisel ve hayvansal 
üretim .araçlarından bir veya birkaçı ile işgücü
nün birlikte kullanıldığı üretim birimidir. 

Küçük işletme : Bu kanuna ekli 3 ve 4 nu
maralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı 
tabloya göre bulunan arazi miktarlarına kadar 
araziye sahibolan işletmedir. Sahibi oldukları 
küçük işletmeleri doğrudan doğruya işletmek 
sureciyle geçimini sağlayanlara «Küçük çiftçi» 
denir. 
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Aile işletmesi ; Bu kanuna ekli 3 ve 4 numa
ralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tab
loya göre bulunan arazi miktarları kadar arazi
ye sahibolan işletmelerdir. 

Orta işletme : Aile işletmesinden büyük ve 
bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tablolarda gös
terilen veya 5 numaralı tabloya göre.bulunan 
arazi miktarları kadar araziye sahibolan 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 ça
lışan, işletme muhasebe kayıtları tutan, toprak 
ve tarım reformunun uygulandığı bölgede son 
üç yılda birim alandan bölge ortalamasının Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek belli katı ka
dar fazla tarımsal üretim elde eden, işletme ti
pine ve büyüklüğüne göre gerekli tarımsal alet 
ve vasıtalara sahibolan işletmelerdir. Bir tarım 
işletmesinin örnek tarım işletmesi sayılabilmesi 
için son üç yılda birim alandan bölge ortalama
sının üzerinde elde etmesi gereken üretim faz
lası yüzde ondan az olmamak üzere, her bölge
nin ekonomik ve sosyal şartları gözönünde tutu
larak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
nın 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 işlet
mesi sayılabilmesi için gerekli nitelik ve şart
lar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
Tarım Bakanlığı ile müşterek hazırlayacağı bir 
yönetmelikle tespit edilir. 

Bu yönetmelik Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından uygulanır. 

BAŞKAN — Hükümet komisyonca getiril
miş bulunan metne katılıyor mu efendim?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTBAK — 
Katılıyoruz. 

İMEHMET SEYDİBEYOĞU (Kastamon) — 
Metin diyorsunuz Sayın Başkan. 

BAHRİ BAĞDAŞ (Konya) — Metin değil 
mi metin ? Söz istiyorum. 

BAŞKAN —. Komisyonca getirilmiş bulu
nan metin Genel Kurulun bilgilerine arz olun
muştur. Oylarınıza arz ediyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 
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Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
imi edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Madde hak

kında söz istiyorum Sayın Başkan, grup adına 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Pek tabiî, pek tabiî... Grup 
adına. 

Sulu arazi ve kuru arazi : 
Madde 8. — Bitki yetişme devresinde lüzum

lu olan fakat doğal yağışlarla karşılanamayan 
su açığının, yerüstü veya yeraltı su kaynakla
rından temin edilen sulama suyu ile karşılanma-

1 sı imkânı bulunan ve nitelikleri de sulamaya 
elverişli olatı arazi veya arazi kısmına «Sulu 
arazi» denir. Alınacak tedbirlerle sulanması 

ı mümkün olan arazi de sulu arazi sayılır. 
i Yukarıda belirtilen anlamda sulanmayan ve 
: alınacak tedbirlerle de sulanması mümkün ol

mayan arazi «Kuru arazi» sayılır. 
Toprak ve tarım reformunun uygulandığı 

bölgelerde su toprak nitelikleri bakımından su
lanması mümkün olan arazi, sahibinin kendi 
imkânları ile sulunan arazi haline getirilmiş ise 
buralarda kuru arazi ile ilgili hükümler uygu
lanır. 

Üçüncü fıkra hükmü Devlet sulama şebeke
leri alanlarında uygulanmaz. 

Arazinin, sulu arazi veya kuru arazi olduğu, 
toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak 
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca, toprak 
ve tarım reformu bölgeleri dışında Köy İşleri 
Bakanlığınca saptanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Bahri 
Dağdaş, 8 nci madde üzerin.de, buyurun. 

H. AVN1 KAVURMACIOdLÜ (Niğde) — 
Sayın Başkan, gruptan yetki almış mı? Grupla
rından hiç kimse yok da... 

BAŞKAN — Gruptan yetkileri var efendim, 
Başkanlığa 'gelmiştir; Başkanlık o sebeple davet 
ediyor. Grubundan kimsenin 'bulunup bulunma
ması 'bir mesele 'fade etmez. 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
— Yetki belgesini göstersin Sayın Başkan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yalnız 
bize lıic imkân bırakılmıyor Sayın Başkan. 
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D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(!Konya) — Sayın Kavurmacıoğlu'na teşekkür 
ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; 

8 nci madde ile ilişkin olarak ben; Sayın Prof. 
Emil Woermann, Prof. Dr. W. Abel, Göttin-
gen; Prof. Dr. G Bolohm, Kiel; Prof. Dr. Buch, 
Hanover; Dr. H. Geuting, Göttingen; Dr. II. 
Hagenguth, Bonn; Dr. H. Herzog, Bonn; Prof. 
Dr. L. Lang, Kiel; Dr. II. Priebe, Gieben; Prof. 

.Dr. L. W. Ries, Miehelstadt, Odw.; Prof. Dr. P. 
Rintelen, München; Prof. Dr. M. Rolfes, Ge
ben; Dr. F. Steding, Bonn; Prof. Dr. E. Wo-
ermann, Göt in gen; gibi profesörleri, bütün bu 
profesörleri şahit göstererek diyorum ki; Polon
ya'da da, Bulgaristan'da da, Çekoslovakya'da da, 
Macaristan'da da, tıpkı bu kanun gibi mülkiyete 
tavan 'koyan, tıpkı ıbu kanun gibi organizasyon 
kuran, tıpkı bu kanun gibi tarımı düzenleyen ka
nunlar mevcuttur. Şahitlerimin ismini de söy
ledim. 

Bu müellifler tavafından kaleme alman kita
bın 22 nci sayfasında; 1945'te Türkiye'de çıka
rılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu da, bir Öl
çüde fcöyle bir ihtilâl kanunudur diye yazıyor. 
Ben 'bu profesörleri şahit göstermek suretiyle, 
elimdeki bu ilim dokümantasyonuna dayanarak 
diyorum ki, bu kanun kolektivist bir kanundur. 
Yalan söylemiyorum, «Ben falan yere gittim, gör
düm.» de demiyorum. Elimdeki dokümantasyo
na göre diyorum ve iddia ediyorum; bu kanun 
kolektivizmin bütün hünerlerini getiriyor. 

Burada çıkılıp deniliyor ki, «Ortakçılığı, ki
racılığı kaldırmıyoruz.» Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinin neşretmiş olduğu bir kitap vardır; o ki
tapta da diyor ki, «Bu kanun 6 ncı madde ile, bu 
kanun 117 nei madde ile, bu kanun 46 ncı madde 
ile...» 46 ncı madde, reform bölgesi dışındaki 'ka
mulaştırma ile ilgilidir ve bütün valilere yetki ve
riyor; çünkü, yeni bir reform 'bölgesini icabefctir-
miyor. Valiye emir verildiği gün, reform 'bölgesi 
ilân edildiği gün, orada da 6 ncı maddedeki esas
lar, 117 nci maddedeki esaslar ister iste
mez tahakkuk edeceğinden, kiracılık ve or
takçılık kendiliğinden ortadan kalkıyor. Bu 
görüş, yalnız bizim görüşümüz değildir; Zi
raat Odaları Birliğinin neşrettiği, ilmî araştır
malara dayalı olan Mayıs 1973 tarihindeki do
kümantasyonun içinde de vardır; ben de bu

na inanıyorum. Yüzde yüz inanıyorum; bu kâ
nun kolektivizmin öncüsüdür. 

Şimdi diğer bir maddeye geliyorum. Biraz ev
vel modem işletmeleri falan söyledik; tabiî yine 
geleceğiz. Ama bir şeyi de belirteyim; şu kürsüden 
ıbir milletvekili arkadaşım, Öntedbirler Kanunu 
konuşulduğu zaman da, yine o zamanın İçişleri 
Bakanının bulunmadığı bir toplantıda bu iddia
sını tekrarlamıştır. Ambar ve Kavuklar'da eski 
İçişleri Bakanının kardeşinin 800 bin lira. tutarın
da buğday mahsulü kaldırdığını söylemişti. Araş
tırdım; oradaki bir arazi sahibiyle ortak buğday 
ektiklerini ve bundan da zamanın İçişleri Baka
nının kardeşinin 30 bin lira zarar ettiğini bana 
ifade ettiler. 

Şimdi benim ricam... 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çok mü

himdir... 
BAŞKAN •*— Çok mühim olabilir efendim; 

benim için mühim olan -süre. Süreniz bitti, tek
rar söz veririm size. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bunun bir 
Meclis soruşturması veya gensoru - hangisi ça
buk ve müessirse - haline getirilmesini; benim de 
suçum ve kabahatim var ise derhal açığa çıka
rılmasını hem Hükümetten, hem de değerli arka
daşımdan rica ediyorum. 

İkinci söz hakkım baki olmak üzere şimdilik 
huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
8 nci madde görüşülürken, benden evvel ko

nuşan Sayın Dağdaş'm, her 'konuşmasında mü
temadiyen öne «ürni'ek istediği bir hususu ce
vaplandırmadan ve bu 'husustaki (görüşümüzü 
belirtmeden geçemeyeceğimi. 

Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Ana-< 
yasası karma ekonomiye öncelik Veren, karma 
•ekonomiyi öneren !bir Anayasadır. Karma eko
nomiye önem veren bir Anayasa içerisinde, sol 
ve sağ sözcükleriyle ifadesini 'bulan davranış
lar, ancak ortanın solu Ve ortanın sağı diye gü
nümüzde dile getirilen davranışlar olarak hima
ye görecektir. Aşırı uçlara Anayasanın (kapa
dığı kapılar aşikârdır; münakaşayı gerekli 
görmüyorum. 

Her maddede söz alıp da, karma ekonomiye 
ışık tutan ve bâzı noktalarda da Devlete ağır-
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lık veren ve reformlara, şüphesiz -sol tandandı 
diyebileceğimiz reformlara karşı, bugün •böyle
sine alır ithamlarda (bulunan bir kişiye, evvelâ 
diyelim iki; Anayasanın 37 nei maddesindeki 
toprak refonm<u daha ziyade ısion tandanslı bir 
reformdur, reform olmalıdır. Ancak, Birinci 
Erim ve daha sonra ikinci Erim Hükümetinin 
getirdiği ve sonra komisyonlarca kırpıla kırpıl a, 
(benim komisyonlardaki tâbirimi hatırlarım, ma
zur görsünler arkadaşlar, «yolunmuş tavuğa 
döndü» demiştim; belki mübalâğalı karşılarsı
nız, ama bu hale getirilen hır tasarıdır. Bu, 
Anayasanın 'öngördüğü ve 37 nci maddenin em
rettiği sol tandanslı bir tasarı değildir arka
daşlarım. Öylesine sağ tandanslı bir tasarı ol
muştur ki, hu nedenle de reform niteliğini kay
betmiştir. Kaybetmiştir; çünkü, arkadaşlarım, 
demin '7 nc'i madde münasebetiyle de söyledik; 
sınırlar öylesine geniş tutulmuş ki, sulu arazide 
IÇukurova'da 300 dönüm, kuru arazide 800 kü
sur dönüm... Bâzı yerlerde '2 ÖÖO dönüm. Bunu, 
128 nci maddeye göre, iki kat yapacaksınız, 
(İ 600 - 2 OOİO dönüm; kuru arazide ise 4 OOO 
(dönümı... Elde han'gi rezerv kaldı ki, hangi top
rak reformunu yapacaksınız? O halde, Anayasa
mın emrettiği, 37 nci maddenin öngördüğü bir 
toprak reformu karşımızda yoktur; Cumhuriyet 
(Halk Partisi olarak onun için karşısındayız ar
kadaşlar. 

Arkadaşım, «bu tasarı kolektivist ve sosya
list (bir koku taşır, bir renk taşır»' diyor. Yok 
arkadaşlarım; hu sağ tandanslı bir tasarı oldu-
>ğu için bir çok maddelerine karşıyız; bâzı mad
delerine tarafsız olmamıza rağmen, karşıyız ve 
müzakeresini yaptığımız 8 nci 'maddeye de bu 
sebeple karşıyız. 

7 . 6 . im 0 : 1 
muş kişilere, yeni imkânlar getirip, katlama 
suretiyle 4 OOO dönüm arazi vereceğiz ve top
rak reformu yaptığımız iddiasını taşıyacağız; 
87 nci maddenin emrettiği bir toprak reformu 
yaptığımız iddiasında olacağız!.. 

Ben Bahri Dağdaş'm görüşünün tam aksine, 
bu reformun, Anayasanın emrettiğine ve 37 nci 
maddeye zıt, sağ tandanslı ve reform niteliğini 
de bu sebeple kaybetmiş bir tasarı olduğunu 
belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — ıSaym Hüsamettin Başer, buyu
rum efendim. 

İRFAN BARAN (Konya) — 'Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim, 'Sayın Baran, siz de 

mi söz istediniz ?..-
ÎRFAN BARAN (Konya) — Hayır efendim, 

ben soru soracağım. 

BAŞKAN — Boru soracaksınız, peki efen
dim. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz, grup adına söz istiyorsun 
nuz Sayın Dağdaş; peki efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — (Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

8 nci maddede, sulu ve kıraç arazi tarifi ya
pılmıştır. Bugün, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
ziraî şartlar malûm; kuraklıktan her tarafta 
şikâyet edilmektedir. Yeraltı ve yerüstü suları, 
gerek Devlet (Su İşleri ve gerekse Köy İşleri 
Bakanlığına bağlı Toprak - 'Su işleri tarafından 
ele alınmadığı müddetçe, Türk çiftçisi bu bü
yük endişenin içinde kalacaktır. 

Madde, her ne kadar, sulu ve kıraç araziyi, 
dağıtım bakımından ele almakta ise de sulu ve 
kıraç arazinin verim üzerinde de büyük tesiri 
vardır. Bu bakımdan, sulu arazide nispetler az, 
kurak arazide ise nispetler, elibetteki yüksek 
tutulmuştur. 

Yalnız, verimin su ile değil, aynı zamanda 
ıgübre, tohum ve zirai mücadele ılâçlarıyle bir
likte mütalâa edilmesi lâzımdır. Bu sulu ve ku
ru arazi, ayrımında, yalnız toprak tevzii baku 
mından değil, Türk çiftçisini müşkül clurum-

- dan kurtarmak için yerüstü ve yeraltı suları
nın süratle bir nizama bağlanması bakımından 
da fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 

& nci maddede; «Toprak ve tarım reHorımıı-
nun uygulandığı bölgelerde su ve toprak nite
likleri (bakımından sulanması mümkün olan 
iarazi, sahibinin kendi imkânları ile sulanan ara
zi haline getirilmiş ise buralarda kuru arazi ile 
ilgili hükümler uygulanır» hükmü var. Yani 
arkadaşlarım, 2 ÖOÛ dönümlük bir arazi bıra
kıyoruz kuruda biz sahibine; kendi imkânlarıy-
lle sulamışsa 4 000 dönüm bırakacağız. 

Kendi imkânlarıyle sulanmış meselesine ge
lelim •: İmkân ve fırsat eşitliği ile kabili telif 
solmayan, büyük himaye görmüş ve büyük ara
ziyi de Devlet imkânlarıyle sulama imkânı bul-

— 430 — 



M. Meclisi B : 123 7 . 6 . 1973 O : İ 

BAŞKAN — Sayın .Hasan Tosyalı... 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — (Söz istemiş

tim efendim. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim, yalnız 

ikinci kez görüşmeyi hemen akabinde verir
sek... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ama, altı 'ki
şi doldurmadan; zira grup adına istiyorum ve 
tercihliyim. 

BAŞKAN — Tercihlisiniz tabiî, mutlaka 
konuşacaksınız. 

Buyurun ISayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) «— Sayım 

Başkanını, çok değerli arkadaşlarım; 
8 nci madde, sulu ve «usuz araziıden bahset-

fmektedir. Bu münasebetle ben de, bu işe karış
tırılan suyun artık çok: fazla 'olduğundan bah
sedeceğim, 

Muhterem arkadaşlarım, ne yaptığımızın 
Yüce Meclis farkında olmalidur. Ortada bir Hü-
Ikümet vardır. Hükümeti teşkil eden Adalet 
Partisi Grubu, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu vardır. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri) Bir de, sol tandansı müdafaa eden Cumhu
riyet Halk Partisi... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ortanın so
lu... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir de, 
onun zıddı olan... 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Anayasa 
sınırları içinde, ona uyan ^ortanın solu. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ne, ne? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İsmini 
kendiniz söyleyin. (C. H. P. sıralarından, «Ha
yır söyleyemeyiz» sesleri) 

Bir de, onun zıddı olan ISayın Bahri Dağdaş' 
in temsil ettiği düşünce tarzı vardır. (D. P. sı
ralarından, «Yok, yok»( sesleri) 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Yok. Yalan, 
laslı yok. 

HASAN TOSYALI *( Devamla) — İki tane 
sgrup, Yüce Millet Meclisini temsil eden ve Hü
kümeti kurmuş olan iki tane parti, aziz millete, 
Ibütün dünya milletlerinin yaptığı toprak refor
munu, en iyi şartlarla bu milletin hayrına ola
rak. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Yok yok. 
HASIAN TOSYALI (Devamla) — Bu mille

ttin hayrına olarak çıkarmak için çalışmaktay

ken.. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) bir 
tanesi çıkacak, bu tasarıya, «Komünizm tasa-
ırısı, sosyalist tasarısı» diyecek. Bu tasarıdan 
ıhiç haberi olmayan bir zavallı, aziz Türk mil
letini.. (A. P. sıralarından «hâşâ» sesleri) Türk 
imilletirii. ikna için, sırf rey avcılığı ile burada 
şahsî propagandasını yapacak. 

ıSÜLEYMAN ÇÎLOĞLU (Antalya) — Sayın 
(Başkan, madde ile ne alâkası var?.. 

HASAN TOSYALI '(Devamla) — Grup adı
na üç defa söz alacak, Bahri Dağdaş tasarısını 
grup tasarısı diye bize yutturacak.. 

BAHRİ DAĞDAŞ ı(Konya) — Yalan, yalan. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Biz de bu

nu koyun gibi dinleyeceğiz. (O. H. P. sıraların
dan, «ne demek koyun gibi?..!»1 sözleri, gürültü
ler A. P. sıralarından, «Hâşâ hâşâ» sesleri) 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Diğer bir 
grup da çıkacak, bu tasarıyı yüce millete «tutu
cu tasarı» diye tanıtacak. 

SÜLEYMAN ÇÎLOĞLU (Antalya) — Bu 
madde ile ne alâkası var?.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Diğer bir 
parti de çıkacak, bu tasarıyı, kendi ideolojik 
fikrine aykırı bulacak, o da tasarı yolu ile hem 
Hükümeti, hem Yüce Parlâmentonun iktidar 
kanadını teşkil eden partileri yıpratacak ve 
böylece siyasî emeline yıpratma taktiği içinde 
ulaşacağını zannedecek. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) 

Arkadaşlar, bir şeye karar vermemiz lâzım
dır. Biz bura'da susuyoruz. Meclisin ekseriyetini 
teşkil eden arkadaşlar susmaktayken, mütema
diyen grup adına, mütemadiyen kendi fikriya
tını millete empoze etme, hakikate uymayan bir 
şekilde... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Yalan. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hakikate 
uymayan bir şekilde... 

îSen bir lisan biliyorsan, ben beş lisan biliyo
rum... (A. P. sıralarından, «Bravo Tosyalı»1 ses
leri) Fakat, sizin 'gibi, ımilleti.,. 

BAŞKAN —> ISayın Tosyalı, heyecanınızı biı 
raz teskin ediniz ve 8 nci maddeye doğru geli-
oıiz. Karşılıklı siz biz 'olmasın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 1945 sene
sinde neşredilmiş, daha İkinci Dünya Harbinin 
ateşleri, dumanları tüterken, komünizm Doğu 
Avrupayı ezerken çıkarılmış tasarılar, bu mil-
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İet hayrına çıkarılmış tasarıyı çürütmek için 
'delil alarak gösterilemez arkadaşlar. 

Şu tasarı başından sonuna kadar, 1 nci mad
de mahiyeti itibarîyle, 2 nci madde siyasî, ikti
sadî, sosyal ve tekriilk amaçları itibariyle; 6 ncı 
(madde işletme şekilleri itibariyle, 7 nci ve 8 nci 
maddeler durumları itibariyle, 128 nci madde 
istisnaları mahiyetiyle Türk Milletinin hakîka-
ften hayrına, hakikaten Türkiye'nin şartlarına 
uygun bir tasarı olarak hazırlanmıştır. 

Arkadaşlar, sekiz aydan beri yirmi defa din-
lemişizdir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı.. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Aynı fi

kirler buraya çıkarılmakta ve Parlâmentonun 
zamanını harcamak için şu tasarıyı milletin hay
rına olan 'tasarıyı çıkartmamak için bu Meclis 
işgal edilmektedir... 

BAŞKAN — Süreniz "tamamı. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bunun far

kında olmak lâzımdır. 
8 nci madde; sulu ve susuz araziyi hakkına 

göre tarif etmiştir. Komisyona ve Hükümete te
şekkür ederim. Bunun üzerinde söz söylemeye 
lüzum (görmedim, şu söylediğim sözlerin ışığı al
tımda bundan sonra konuşulması lâzımdır, bi
zim de çok söyleyeceğimiz var. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Söyle söyle.. 
HASAN TOSYALI .(Devamla) — Yıpratıl-

imaya tahammül edemeyiz, Sizin bir söyleyece
ğiniz yerde, bizim 'bin söyleyeceğimiz var, her
kes bunu böyle bilsin. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından, «Bravo Tosyalı» sesleri.) 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Bahri Dağ-
daş, buyurun efendim. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 
j(Konya) •—• Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; her halde değerli arkadaşım Hasan Tosya
lı, kendi adına konuştular, grubu adına konuş-
imadılar.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 
efendim, kendi adıma konuştum, hissiyatımı be
lirttim. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, his
siyatını belirttiler. Çok hassas bir arkadaşımız
dır, onun için ikendi görüşlerini' nasıl müdafaa 
ediyorsa, müsaade etsin, 'bizde kendi görüşümü-
K'ü bu Meclisin kürsüsünden millete duyura
lım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kanun 
'ölçüleri içinde, 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamda) — Biz ona de
dik mi ki, sen neden 13 kişi ile 'gelip bir Hükü
met başkanı oluyorsun, şu oluyor, bu oluyor.. 
Biz hiçbir şey demedik, o sizin bileceğiniz iş, 
'koalisyonların bileceği iş. Bizi ilgilendirmez» 
fakat biz görüşümüzü söylemeye devam edece
ğiz. 

Ne demiştik? «Ortakçılık ve kiracılık kaldı
rılıyor» demiştik ve bunun da maddelerini tas
rih etmiştik. Bu görüşe yalnız biz değil bütün 
ıbu işle iştigal eden, başta Ziraat Odaları olmak 
üzere bütün kuruluşlar iştirak ediyorlar. Bü
yüklü küçüklü her işte ortakçı ve 'kiracılıkla iş
letilen arazi, bu kanun tasarısının 6 ncı, 117 ve 
106 neı maddeleriyle ortadan kaldırılıyor. Bunu 
teyiden arz ediyorum. 

Şimdi geliyorum sulu araziye; Dünya litera
türünde hiçbir yerde böyle bir tarif olduğunu 
ben görmedim;... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Madde
yi oku. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Yani, güb-
reli gübresiz... Şimdi geleceğiz. Gübre veriliyor
sa gübreli sayılır diyeceğiz; gübre verilmiyorsa 
ıgübresiz sayacağız. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; üretimde, 
su % 10 faktördür, yani üretimin gelişmesindei 
bir faktördür, tıpkı gübre gibi. Noksan olursa 
tamamlarsınız. Topraktaki herhangi bir mad
denin noksanlığı nasıl tamamlanıyorsa öyle
dir. 

Şimdi, sulu susuz tefriki, ondan sonra da 
toprak endeksi.. 

Şimdi, toprak endeksi ilmî bir kıstasa da
yanıyorsa, o zaman toprak endeksleri üzerin
de durun. Nedir toprak endeksi? Toprak endek
sinin içinde sulu, susuz var mı ? Alüvial arazi 
teşekkülünde iklim faktörleri var, doğru, söyle
dik bunu. Mayarische koofisiyent var, land 
faktör var. Bunların hiç birisi toprak sulandı
ğı için teşekkül etmemiştir, tabiî iklim şartla
rına göre teşekkül etmiştir. Toprak ilmi bu. 
İcat edemezsin. Bir taraftan endeksi getirecek
sin, bu endekse göre kıstaslar koyacaksın, on
dan sonra da onun içine suluyu, susuzu kata
caksın. Bunu Komisyonda da söyledik. «AHah-
tan korkun. Bu 2 dönümü, 10 dönümü, 20 dö-
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nümü, milletin elinden araziyi fazladan kapa
cağız diye, alacağız diye bu uydurma .görüşleri 
kaldırın atın» dedik. O halde gübreli, gübre-
siz deyin. Çünkü gübre verince toprak birden 
% 50 büyüyor, yani 50 dönümlük arazi 100 dö
nüm oluyor birden bire; su verirsen 70 dönüm 
oluyor veyahut 60 dönüm oluyor. O halde güb
reli - güıbresiz için de bu kıstasları koyun. Ser
tifikalı tohum kullandı, kullanmadı diye de bu 
kıstasları koyun. Bunu nereden çıkarttınız? 
(Siz eğer bunları koyarsanız vatandaş, çiftçi su 
kaynaklarının geliştirilmesinde size yardımcı 
ol'maz. Daıha ileride sulama maddelerinde de 
konuşacağımız gibi, Devletin getirdiği suya da 
düşman .gözüyle bakar. Bunları bilin dedik. 
11 - 12 milyon hektar sulanacak arazi daha 
var. Bunu Devletin tekbaşma çekip götürmesi 
mümkün değildir. Sen sulu - susuz kıstasları 
t oydun mu, aslında senden her şeyi ile şüphe 
eden Türk vatandaşı bu kaynakları geliştir
mez, aç kalırız. Bunu. dedik. Onun için bu şekil
de sulu - susuz ayırımı uydurmadır ütopiktir. De
ğerli arkadaşım erkânı harp subayıdır, elbette 
bunları bilmez, ama müsaade etsin. Ben nasıl 
kî ağır makinalı tüfeğin mevziye nasıl yerleş
tirildiğini bilmiyorsam, onun da bunları benim 
ıkadar bilmemesi lâzımgelir. «Yerindedir, değer
lidir» sözünü herhalde bu konuşmamdan son
ra arkadaşım değerli Hasan Tosyalı da takdir 
edecektir. Burada da kasıt, yine, «vatandaşın 
elinden ne kadar toprak alabilirim» dir. Canım. 
(bunun kolayı var, böyle madeler getirmekten-
se «aldım» dersin; Polonya'da denildiği gibi, 
«laldım kurtuldum» dersin. Prof. Dr. Mülayim 
(hakikaten fevkalade bayram ediyor, hiejbir so
rumluluğu olmayan bir kişinin hazırladığı ka
nunun % 90'nı bu Meclise realize ettiriyor. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın. Komisyon Başkanı, bu
yurunuz efendim. 

(GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM ('Edirne) — Çok değerli arkadaşlarım, 
her madde hakkında söz almamaya çok gayret 
sarf ediyorum. Fakat, malesef sayın hatipler 
madde ile ilgisi olmayan görüşleri ileri sürü
yorlar. Madde metnini dikkate almaksızın, iki
de birde bu tasarıyı olduğundan başka türlü 
göstermek istiyorlar. O sebeple ben de söz al
mak durumunda kalıyorum. 

Evvelâ bu maddedeki sulu arazi tarifi, An
kara Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Kürsü
sü ile TOPRAK - SU'nun teknisyenleri tarafın.-
dan ilme uygun olarak yapılmış bir tarifi ihti
va etmektedir. 

İkinci husus: Komisyonda, Türkiye'de ken
di sermayesi ve emeği ile sulamayı teşvik mak-
sadıyüe, devlet sulama şelbekesi gelip realize 
edilene kadar, o yerler kuru sayılmak suretiy
le, vatandaşın bu sulama hususunda gayretini 
teşvik etmeyi ve böylelikle verimi ve üretimi 
artırmayı hedef tutmuştur. Binaenaleyh, bu iki 
özelliği ile madde memleketin gerçeklerine ve 
yararına uygun bir maddedir. 

Şimdi, üzülerek ifade ediyorum ki, her mad
dede, «Bu kanun kolektivist bir kanundur» de
menin yeri yoktur, madde ile ilişkisi de yoktur. 

Yine burada Sayın Dağdaş meseleyi değişt
irerek, Ziraat Odalarından bahsederek, «Kiracı
lık, ortakçılık kaldırılıyor» diyor. Doğrudur. 
Türkiye'de bu kanun, kendi dediği gibi 400 bin 
kişi için yapılan bir kanun değildir. Bu kanun, 
zaman içinde Türkiye'nin bütün bölgelerini 
içine alan ve Türkiye'nin tamamında uygula
nan bir kanun haline gelecektir. Alna, bölge
ler toprak ve tarım reformu böllgesi içine alı
nana kadar o bölgelerde eski uygulamalar de
vam edecektir. 

Şimdi diyorum ki, Türkiye'nin tamamında 
toprak ve tarım reformu uygulanır hale geldi
ği zaman, Türkiye'de ortakçılık ve kiracılık kal
kacaktır. Biz çiftçilikle meşgul olan, ortakçılık 
ve kiracılık yapan vatandaşı o toprağın sahi
bi yapmayı, o toprağın sahibi kılmayı esas he
def kalbul ediyoruz. Yalnız, burada bunu söy
lerken, dönüp de, «Efendim, esnaflıkla, memur
lukla meşgul olan bir kısım vatandaşın elin
den toprağı almıyor, onlar bir içtimaî huzur
suzluk içine itiliyor» gibi meseleyi takdim et
mek de tamamen gerçeğin aksidir. Biraz evvel
ki konuşmamda da (belirtmiştim; Türkiye'de 
küçük esnaf, sanatkâr ve memurun ortağa ve 
kiraya vermeye hakkı olduğu toprakları bura
da arz ediyorum, bunun hiçjbir vakit istismara 
gidecek tarafı yoktur: Sivas'ın Gürün ilçesin
de bu tarzda çalışıp da toprağını kiraya veren, 
ortağa veren vatandaşa 168 dekar, Suşehrin'de 
94 dekar, Çankırı'nın merkez ilçesinde 94 de
kar, Çerkeş'de 126 dekar, Emirdağ'da 94 de-
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kâr, Şuhumda 139 dekar, Çekerek'de 104 dekar, 
Çayıralan'da 153 dekar bırakıyoruz muhterem 
arkadaşlarım. Bu durumda, zaten 153 dekar 
arazisi olan vatandaş aeaiba kapıcılığa gelir mi? 
Acaba toprağını bırakıp da başka yerde bak
kallığa tevessül eder mi? İnsaf edin, bu kadar 
düşünceli, bu kadar sosyal adalete riayet etmek 
isteyen bir kanunu kiracılık ve ortakçılık bakı
mından bambaşka şekilde takdhı etmenin ger
çekle hiçbir ilişkisi yoktur. Esasen bu madde
de yeri de yoktur, ama sırf kanunu bir kolek-
tivist, bir sosyalist kanunun hususiyetlerini 
taşıyormuş gibi göstermek için her maddede 
ibıı hususlar ileri sürülüyor. O maksatla ben de 
-cevalbı vermiş oldum. Bu madde şu hususiyeti 
itibariyle Türkiye'de hem sulanan arazinin ta
rifini yapıyor, hem. de, Devlet oraya sulama 
şelbekesini getirene kadar, vatandaşın arazisi
ni kuru arazi vasfında sayarak sermayenin ve 
emeğin sulamaya yatmasını sağlıyor. Böylelik
le de Türkiye'de verimin ve üretimin artmasını 
sağlamış oluyor. 

Hür me tilerimle. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı bir daki

kanızı rica edeceğim. Sayın Baran bir soru
nuz olacaktı, buyurunuz. 

İRFAN BARAN (Konya) — Bu maddeye 
göre yeraltı suyuna salhilbolan arazide halen bu 
su çıkmamış ise de, sulu arazi sayılacak. An
cak, bu su sulamaya elverişli vasıfta değil ise 
veya çıkarılması, kullanılması ekonomik olma
yacak derinlikte ise, bu takdirde de sulu arazi 
sayılacak mıdır? Maddedeki bu husus yönet
melikte n'asıl vuzuha kavuşturulacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEİM (Devamla) — Sayılmayacaktır Sayın 
Baran. 

Bu kanunun 1 nci maddesindeki hükmü, ilim 
ve teknik bakımından sulu arazinin ne oldu
ğunu ifade etmektedir. Diğer fıkrası ile Tür
kiye'de Devlet tarafından sulama şebekesi ge
tirilip de realize edilirse, o arazi sulu arazi ola
rak işlem -görecektir. Bu realize edilmediği 
sürece, eğer oradaki su, sulanabilen vasfı veren 
bir sn değilse, talbiki o arazi zaten sulana-
nıayacağı, Devlet tarafından da sulanamaya-
cağına göre, kuru sayılacaktır. 

İRFAN BARAN (Konya) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
BAHRİ DAGDAŞ (Konya) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
C. H. P. Grulbu adına Sayın Mehmet Sey-

dilbeyoğlu, buyurun. 
C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET BEY-

DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; ben sözlerimi sadece mad
denin metni üzerine inhisar ettirmeye çalışa
cağım. 

Kıymetli arkadaşlarım, hükümet tasarısında, 
Devlet veya şahıs tarafından sulanan veya 
sulanabilecek arazi sulu arazi olarak ka
bul edilmiş ve bunun dışındaki arazi de, 
koru arazi olarak tarif edilmiş bulunuyordu. 

Bilahare, Komisyonda getirilen bir değişik
likle buna bir 3 ncü fıkra ilâve edilerek «Top
rak ve tarım reformunun uygulandığı bölge
lerde su ve toprak nitelikleri bakımından su
lanması mümkün olan arazi, sahibinin kendi im
kânları ile sulanan arazi haJİine getirilmiş ise, 
buralarda kuru arazi ile ilgili hükümler uygu
lanır» hükmü getirilmiştir. 

Şimdi, bizim kanaatimize göre Hükümet ta
sarısındaki tarif dalha bilimsel olup, reformun 
amaçlarına daha uygun idi. Türkiye'de arazi
nin büyük kısmı şahıs tarafından sulanmakta
dır. Komisyon metni bu bakımdan toprak rezıer-
vini azaltıcı ve aynı zamanda sulu toprak sa
hipleri arasındaki eşitliği bozucu niteliktedir. 

Bu bakımdan, toprak kim tarafından su
lanmış olursa olsun, sulu olarak kabul edilme
lidir. Çünkü, eğer bu şekilde kabul etmeye
cek olur ve «şahıs kendi imkânları ile bu su
lamayı yapıyorsa, /bunu kuru arazi hükmüne ta
bi tutacağız» denirse, bugün sulama tesisi bu
lunmayan birçok kimse kamulaştırmada daha 
düşük seviyedeki arazisini verimli hale getir
mek için, verimli, olsa da olmasa da bir su te
sisi kurmak yoluna -gitmeye çalışacaktır. Ama 
bu tesisin neticede bir faydası olacak mıdır, 
olmayacak mıdır? Bu belli değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer taraftan, bu 
kabul edilirse, o takdirde bir kısmı insanlara -
bunu demin bir arkadaşım ad ileri sürdü - bir 
'ayrıcalık tanınmış olacak ve sulu arazi, kuru 
arazi tarifi değişen (hükümetlerin tatbikatına 
ıgöre de değişik mânada yorumlanabilecektir. 
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Çünkü, maddenin son fıkrasında,, Arazinin su
lu arazi veya kuru arazi olduğu, toprak ye ta
rım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Başkanlığınca, toprak ve tarım 
reformu bölgeleri dışında Köyaşleri Bakan
lığınca saptanır» denilmektedir. Yani, burada 
siyasî takdirin de neticede etkisi olabilecek
tir. 

Bu şekildeki ayrıcalıklara imkân veren bu 
fıkranın tasarıdan çıkartılmasını önermiş bulu
nuyoruz. Ben, ©şasen bu önerim üzerinde bu 
konuyu açıklamak için söz almış bulunuyorum. 

Önerimize iltifat buyurulmaşını istirham 
eder, Yüce Meclisi saygıyle selâmlarım.'m 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir, okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan madde aydınlanmıştır. 
Kifayeti arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Mehmet Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz edi
yorum. K'aıbul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Önergeler vardır, okutuyorum: 
Saym Başkanlığa 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarı
sının 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının metin
den çıkarılmasını saygıyle arz ve teklif ede
riz. 

'Sivas Kastamonu 
Ahmet Durakoğlu Mehmet Seydiîheyoğlu 

İçel 
Turhan Özgüner 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 8 ndi maddesinin 3 ncü fıkrasının tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 8 nci maddesinin, ilişikte belirtildiği şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif 'ederiz. 

Urfa Konya 
Bahri Karakeçili Balha Müderris'oğlu 
Sulu, sulanabilir ve kuru arazi : 
Madde 8. — Sulama şartları bakımından 

tarım arazisi üç kısma ayrıdır. 
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a) Sulu arazi: Yeraltı ve yerüstü su kay
naklarından faydalanılarak halen sulanan ara
zidir. 

b) Sulanalbilir arazi: Halen sulanmayan 
ve sulama plân ve projeleri yapılmış veya ya
pılmamış olan, fakat su kaynaklları topoğra-
fi'k yapı ve toprak özelliği bakımından ekono
mik olarak sulanması mümkün olan tarım ara
zisidir. 

c) Kuru arazi: Su kaynakları, topoğrafik 
ve toprak özelliği bakımından ekonomik ola
rak sulanması halihazır tekniğe göre mümkün 
olmayan tarım arazisidir. 

Arazinin sulu, sulanaJbi'lir veya kuru ara
zi ollduğu toprak ve tarım reformu bölgelerin
de Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lığınca, toprak ve tarım reformu bölgeleri dı
şında Köy İşleri Bakanlığınca saptanır. 

Hangi arazinin sulanalbilir arazi sayılacağına 
ilişkin esaslar yönetmelikle belirtilir. 

Sulanalbilir arazi, sulanır hale gelinceye ka
dar bu kanun bakımından kuru arazi sayılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu^ kanun tasarısı

nın 8 nci maddesinin 1 nci fikrasınm, Genel 
Kurula gerekçe hakkında yapacağım açıklama
dan sonra, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

İrfan Baran 

İRıFAN BARAN (Konya) — Önergemi ge
ri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın İrfan Baran önergesini 

geri almış bulunmaktadır. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Saym Baş
kan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Bahri Karakeçili de 
önergesini geri almış bulunmaktadır. 

• Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sıra sayısı 869, Toprak ve Tarım Reformu 

kanun tasarısının 8 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının şöylece tanzimini öneririm: 

Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından te
min edilen sulanma suyu ile karşılanması im
kânı bulunan ve nitelikleri de sulamaya el
verişli olan arzi veya arazi kısmına «sulu ara-
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zi» denir. Alınacak tedbirlerle sulanması müm
kün olan arazi de sulu arazi sayılır. 

Niğde 
Mcvlüt Oeakcıoğlu 

Not : Önerimi izaih edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Görıüşülnıekte olan Toprak ve Tarım Re

formu tasarısının 8 nci maddesinin 2 nci satı
rındaki «veya yeraltı» kelimelerinin madde
den çıkarılmasını arz ve teklif öderim. 

Adana 
Turgut Topa'loğlu 

BAŞKAN — Komisyon; Sayın Seydibeyoğ-
lu, Sayın Özgüner ve Sayın Durakoğlu tara
fından verilen önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEYDET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katıilmıyorlar. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Önergenizi izah etmek üzere 
buyurun ©fendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; «Sahipleri tarafın
dan -sulanan arazi kuru sayılmalıdır» deyimine 
'karşıyız ve bunun maddeden çıkarılmasını isti
yoruz. Demin ki, konuşmamızda belirtmiştik, 
ona ilâve edecek olduğumuz cihet şu: 

Arkadaşlar, haklı olarak deniliyor ki : «Sa
hibi tarafından bir arazinin sulanması, sahibi
nin emek vermesidir, para dökm esidir, vakit 
kaybetmesidir. Elbette bunun karşılığını vere
ceksiniz». Doğru. Ama, bu nerede verilir? Ka
mulaştırma imkânı var arkadaşlarım. 

Bu toprak reformu ile biz araziyi bedel
siz mi alıyoruz? Bir toprak reformu yapılırken, 
toprak ve tarım reformunda, sahibine bırakıla
cak arazinin dışındaki kısım, gerçek değeri 
karşılığında alınacaktır. 

Şimdi bunu değerlendirmiş, büyük emek 
sarfetmiş, kanallar açmış, yer altından su çı
karmış veya kilometrelerce öteden su getirmiş; 
kuru araziyi sulu arazi durumuna getirmiş. Bu
nun emeği, bunun gerçek emeği, nakit ve vakit 

kaybı nerede değerlendirilecektir? Kamulaştır
mada değerlendirilecektir. 

Hal böyle iken ,bunu bir tarafa bıraka
rak veya unutarak, kasıt yok, bu değerlendi-
rilmeMdir. Nasıl değerlendirilmelidir? Yine bu 
tasarının 28 nci maddesi gereğince kuru arazi 
iki misli verilmek suretiyle değerlendirilecek
tir. 

Şimdi arkadaşlarım, modern işletmeyi biz, 
şimdiki adiyle örnek işletmeyi iki katını ver
me şeklinde aldık; 28 nci maddede bunun mü
nakaşasını yapacağız. Demin söylediğim gibi 
kura denilen araziden öyle miktarlar verili
yor ki, iki dönüm de var, ikibin dönüm de var. 
tkilbin dönümün iki katı dört bin dönümdür 
arkadaşlarım. Tekrar ediyorum, dört bin dö
nüm arazi üzerinde elbette sulu hale 'getirmiş 
kişinin bu dört bin dönümün üzerindeki kısmı
nın değerlendirmesini yaparken, şüphesiz' ka
mulaştırmada bunu yapacaksınız ama, biz diyo
ruz ki, bunu herhangi bir suretle sulu arazi 
deyiminden çıkarmayın, kuru arazi saydığınız 
takdirde bu miktar çoktur, rezervi azaltır. Bu, 
sulu arazi kıstasına girmelidir ve bir numa
ralı tablonun içerisinde mütalâa edilmelidir 
ki, Türkiye'de dağtıılacak arazi miktarı haki
katen bir yekûn tutsun. 

Zaten komisyonların, ta Öritedbirler Komis
yonundan başlayarak son komisyona kadar mü
nakaşa ağırlığı, bir ölçüde de fikir kavgası 
şundan ileri geldi arkadaşlarım: Türkiye'de da
ğıtılacak arazi miktarı nedir? Sorduk, envan
teriniz nedir, envanter yapılmış mıdır? Her
hangi bir hazırlık yok. Türkiye'de Hazine ara
zisi ne kadardır? Türkiye'de orman niteliğini 
kaybetmiş .arazi ne kadardır? Bunlları gerçek 
rakamlarla getiremeyince bir arkadaşımın de
diği gibi ütopik rakamlarla burada böyle mad
deler tedvinine mecbur kalınmıştır âdeta. Fa
kat bu gı'kar yo'l değildir. Bu, 8 nci maddenin 
kuru ve sulu arazi ayırımında, bir kere de 
kendi imkânlarıyle sulu arazi haline getiril
miş kısmını kuru arazi sayan görüşüne iştirak 
ederse Yüce Meclis, şu halde imkân ve fırsat 
eşitliğinden ayrı, Devletin büyük imkânların
dan yararlanmış kişilere bu defa yeni imkân
ları, tarım ve toprak reformunu getiriyoruz 
'Ve reform yapıyoruz iddiaları arkasında gene 
yapacağız ve bundan şüphesiz Türkiye'ye ya
rar değil zarar gelecektir. 
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SBu bakımdan önergemize katılmanızı di
ler, saygılar sunarım. 

[BAŞKAN — (Sayın Turan Özgüner, Seydi-
beyoğlu ve Dura'koğlu tarafından verilmiş öner
geye Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır. 
ıSaym Özjgüner önergesini kısaca izan etmiş bu
lunuyor. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
(hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kaibül edcııller... Etmeyenler... Kalbul 
edilmemiştir. 

ÎSayın Coşkun Karagözoğlu tarafından ve
rilen ve Genel Kurula arz edilen önerge aynı 
mealde olduğu cihetle işleme koymuyorum. 

(Bayın Mevlût Oçakcıoğlu'nun önergesine 
Hükümet ve Komisyon katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAM! 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katıl iniyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum: Dik
kate alınmasını ka'bıü edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

ıSaym Turgut Topaloğlu'nun önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılıyorlar mı1? 

ÖEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katilmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyor. Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
ibul edenler.. Etmeyen'ler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu madeye gelmiş bulunuyoruz. Madde 
üzerinde Sayın Karakeçili ve Sayın Müderrisoğ-
lu tarafından verilmiş bulunan önerge geri 
alınmıştır. Bu sebeple madde müzakereye vaz-
cdilmeyecektir, okunup oylarınıza sunulacak
tır. 

Yüzölçümü : 
Madde 10. — Bu kanun uygulanmasında 

yüzölçümü olarak kullanılan dönüm 1 000 met
rekarelik alandır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 nci madde üzerinde Sayın Ocakcıoğlu ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, maddeyi 
okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toprak ve Tarım Reformuna giriş 

Toprak ve tarım reformu bölgesinin belir
tilmesi : 

Madde 11. — Toprak ve tarım reformunun 
uygulanacağı köyler, ilçeler veya iller Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının önerisi ve 
Bakanlar Kurulunun kararı ile toprak ve tarım 
reformu bölgesi olarak belirtilir ve bu karar 
Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAoDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; gayet tabiîdir ki, 
görüşlerimiz, inançlarımız ayrı olduğu için {tek
liflerimiz arasında birbirimize gülünç gelen ta
raflar vardır. Ben de mese±â bu maddeyi fev
kalâde gülünç ıbuluy orunu Reformdan bahse
den, Türkiye'de kalkınmayı sağlayacağını di
yen bir iddia ile geliniyor. Allaha şükür, ka
tipler, komisyon sözcüleri bir evvel söyledikle
rini bir sonra tekzibediyorlar. Bunu da böyle
ce kaydetmek istiyorum; hamdolsun hepsi za
bıtlarda, bunların hepsini değerlendireceğiz. 

Şimdi, kalkınmak ve Türkiye'de halkı besle
mek için bir reform yapıyoruz diyoruz. Nedir 
ibıı reform? Verimi artıracaktır; uygulama 
alanlarını seçiyoruz... 

Evvelâ şunu söyleyeyim ki, uygulama alanı
nı seçmeden evvel gerek İkinci, gerek Üçün
cü Beş Yıllık Plânda önergeler verildi, 'değişik
likler yapıldı, Yüce Meclis ksbul etti, dendi k i ; 
«Toprak ve tarım reformunu hazırladığımız 
zaman. Türkiye'de potansiyelin, Türk tarım po
tansiyelinin, Türk toprak potansiyelinin, 'Türk 
su kaynaklarının değerlendirilmesi için oııman, 
mera, çayır hudutlarını ilmî ve ekonomik kıs
taslara ıgöre tespit edeceğiz.» Büyük Meclis de 
bunu kabul etmişti. 

ıŞimdi iburada bir uygulama alanı geliyor. 
Neye geliyor? Orman, çayır, mera... İlmî (kıs
tasları ekonomik kıstasları tespit etmedikten son
ra, uygulama alanlarının neresi tek seneli bitkile
re tahsis edilecek, neresi çok senelik bitkilere tah
sis edilecek; niçin, hangi ekonomik kıstaslara gö-
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re taihısis edilecek? Mera neresidir? ilmin ve eko
nominin emrettiği orman neresidir? Slıı kaynak
larını ormana mı akıtacağız, çayır meraya mı 
akıtacağız, ((Bunların her birisi; birer ikişer in
sanı ancak orta Avrupa şartlarında besliyor) 
ydksa kültür arazisine mi akıtacağız ? Ama, kül
tür arazisinin hududu yok. Ne getirmiş? Bir 
endeks getirmiş. 28 nci madde geldiği zaman 
inşallalh «söyleyeceğiz, çok önemli bir 'madde
dir, Yüc'e Meclis sadece o maddenin müzakeresi 
sırasında bizi beş dakika ile bağlamasın. Aksi 
hailde -hep komünistliği tekrarlayacağım tura
da; komünist tasarı, kolektivist tasarı diyece
ğim. (Bunun ilımî ışığı .altında devam edelim 
(buna, (bunları diyeceğiz. 

TURHAN öZGiÜNıEB (İçel) — Bu tasarı, i 
sağ tandanslı bir tasarıdır. ! 

(BAHRİ DAĞDAŞ •(Devamla) — İşine .geli
yor sayın arkadaşım, tabiî mülayim burada 
kendisini .gösterdi. 

TURHAN Ö2GÜNER (İçel) — Bu tasarı 
sağ tandanislı bir taşandır. 

BAHRİ BAĞDAŞ (Devamla) — Bu tasan 
'kolektivist bir tasarıdır, sosyalist bir tasarıdır. 
'Kimse beni bu inançlımdan, bu ilmî gerçekten 
ayıramaz; mümkün değildir, ispat ettim. 

'TURHAN ÖZGÜNER (tcel) — Dört bin dö
nüm veriyor be (birader, insaf edin. 

BAHRİ DAĞDAŞ .(Devamla) — İspat et
tim bunu, Demin profesörlerin isimlerini ver- j 
ımek suretiyle ispat ettim. ı 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Reformla ! 
ne ilgisi var bu tasarının ? ; 

İBAHRİ BAĞDAŞ (Devamla) —• Bir değer
li arkadaşım çıktı 44 dedi, 45 dedi. 1945'te ko
münizm, ihtilâli olalı aşağı - yukarı 36 veya 37 ı 
sene olmuştu. Hattâ elimdeki kitap 1954'tür ki, j 
1954'ten 1917'yi çıkarırsanız 30 seneye yakın 
bir ıtatibiıkaltı vardır. Bu gelen tasan da onun | 
ışığı altında tedvin edilmiştir, bunu ortaya koy
dum ve profesörlerin isimlerini vermek suretiy
le de bunoı ispat ettim. Bunun dışında hiç kim
se Ibir iddiada bulunamaz. 

Şimdi geliyorum bu 11 nci maddeye. 
Nedir bu 11 nci madde? 
Filân köye 'gidecektir ve mevcut duruma 

göre, «Burası mera» diyecektir. Burası mera.. 
Canım, nasıl m'era olur burası? Buradan 400 
kilo buğday kaldınyorum. Bir veteriner gelip 
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diyecek k i ; «(Burası mera\olmadı mı hayvancı
lık ölecektir.» Yahu mera olamaz burası. Uy
gulama alanı... O ıköyde neresinin mera olması 
lâzımdır? Mümkün değil ki, meranın hududu
nu, köyün içinde bulmak. Ama bir havza ame-
najmanı içerisinde orman çayırı, merayı tespit 
ettikten sıonra o bölgenin potansiyellerini değer
lendiren projelerin ve üretim gücünün tespiti 
mümkün olacaktır. Oysa getirilen enfûsidir. Ha
ni diyoruz ya doktrinerdir, hani diyoruz ya /göz 
kararıdır. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, süreniz bitmiş
tir. 

(BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — İkinci defa 
söz almak üzere... 

BAŞKAN — Başka söz alan yok. 
'BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Devam 

edebilir miyim ? Süz istiyorum. 

BAŞKAN — Ama 11 nci madde üzerimde 
beyefendi. Kim, tayin eder, kim ilân eder, ka
rarı kim. verir? '«Müsteşarlığın önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulu» diyor. Bu 11 nci madde ile 
ilgili olmayan konuları getirmeyin, istirham 
ediyorum, 11 nci madde diye de ikaz ediyo
rum. Tabiî sizin ana bir fikriniz var, hep oraya 
kayıyorsunuz, onu takdir ediyorum... 

BAHRİ BAĞDAŞ (Devamla) — Oraya (kay
mıyorum 'zannediyorum; uygulanacak köyler, 
ilçeler, iller diyorum. 

BAŞKAN — «IKim ilân eder?» diyor efen
dim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Tam üze
rinde konuşuyorum Sayın Başkanım. Beni şa
şırttınız. Hakikaten büyük 'bir gaf mı yaptım ? 

BAlŞKAN — Estağfurullah. Gaf değil de; 
yani, bu madde yetkileri tayin ediyor efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — O kadar 
ürktüm ki... Bakanlar bunu tayin ediyor, ama 
neyi tayin ediyor? Diyor ki : «Git şu köyde re
form yap» Olur mu bu? Nasıl olur? Ona reform 
der imisiniz? O düpedüz bir gasptır. Bir keyf-
tir. Öyle bir şey yok, ama hakikaten reform ya
pıyorsan, bir potansiyeli değerlendirmek isti
yorsan, hakikaten Türk çiftçini refaha götür
mek istiyorsan, hakikaten Türkiye'nin kaynak
larını geliştirmek işitiyorsan, bunun şekli baş
kadır. Ben bunu belirtmek için söz istedim, 

Çok teşekkür ederim. 
Saygılar sunarım, 
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BAŞKAN — 11 nci .madde üzerinde başka 
söz isteyen sayın üye? Yok. 

Sayın Ocakçioğlu'nun önergesini okutuyo-
rmıı : 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
ıSıra sayısı 869 Toprak ve Tarım Reformu 

kanun 'tasarısının 11 nci maddesinin şöylece dü
zenlenmesini öneririm : 

«Toprak ve tanım reformunun uygulanaca
ğı köyler, ilçeler veya iller, reformdaki siya
sal ve sosyal amaç. esas alınarak, bölgeler sıra
ya alınmak ve isleme birinci sıradan başlanmak 
şartı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 
toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belir
tilir.» 

Niğde 
Mevlüt Ocakçııoğlu 

BAŞKAN •— Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN I İLHAMI 
ERTEM ('Edirne) •—Katılmıyoruz. 

DEVLET (BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN •— Bayın Ocakçioğlu'nun okunan 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamak
tadırlar. 

Önergenin dikkate alınıp allanmaması husıı-
'sumı oylarınıza ara ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... (Kabul 
edilmemiştir. 

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

12 nci maddeyi okutmadan evvel şunu arz 
edeyim; bu madde üzerinde Sayın Bahri Bağ
daş, Sayın Bailıri Karakeçili ve Baha Müderris-
oğlu'nun önergeleri vardır. 

Saym Baihri (Karakeçili ve Sayın Balh.a Mü-
derrisıoğlu önergelerini geri almış bulunmakta
dırlar. Geri verilmiştir. 

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

BAŞKAN — Buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, bu maddeye ek olarak 38, 28, 29, 31 ve 30 
numaralı önergelerim var. 

Not : Önerimi izaJı edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bahri. Dağdaş, biliyor
sunuz ki, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 260'ı bulduktan 
sonra ek (maddeleri, ondan sonra Ek - 1 , Ek - 2, 
Ek - 3... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ama bu mad
de ite ilgili. 

BAŞKAN — Olabilir, sonunda düşünülür. 
Böyle (bir prosedürümüz yok. Tüm anamaddelcr 
bitecek, sizin 164 veya 168 ek maddenizi işleme 
koyacağız efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Şimdi, ama 
bu kanunu kabul ettirdikten sonra da münase
beti vardır... 

BAŞKAN — Mümkün değil. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet, müna

sebeti var. 
BAŞKAN — Tamam, tamam efendim. 
12 nci maddeyi okutuyorum 
Toprak ve tanın reformunun uygulanma

sı : 
Madde 12. — Toprak ve tarım reformu böl

gesi olarak belirtilen ve tapulaması bulunma
yan köylerle ilçe veya il belediye sınırları için
deki tarım arazilerinin, öncelikle uygulamaya 
geçilecek alanlardan başlamak üzere, tapulama
sı ile gerekli nitelik ve ölçekteki halitaları ya
pılır; haritaların üzerine arazi kul hır. ma şekil
leri ve toprak endeksleri işlenir. Maliye Bakan
lığından gerekli vergi kayıtları ve beyanname
leri istenir. 

Bunlardan ve diğer ve. :lerden yararlanıla
rak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
emrine geçecek toprakların tespiti, kamulaştır
ma, toprak dağıtımı, mera, yaylak ve kışlakla
rın tespit ve tahsisi, Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatiflerinin kurulması ve gerektiği tak
dirde toplulaştırma ve tarımsal yerleşim işle
riyle bu kanunda öngörülen diğer işler birbiri
ni tamamlayacak şekilde hazırlanacak program 
ve plânlara göre birlikte yürütülür. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleriyle ilgili 
etüt, proje ve yatırımlar, kalkınma plânı ve yıl
lık icra rplân ve programlarında özel bir bölüm 
olarak belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde süz isteyen sa
yın üye? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Var. 
BAŞKAN —• (Buyurun Saym Bahri Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Saym Baş

kan, değerli milletvekilleri; bir 12 nci madde 
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getirilmiş yine. IBu 12 nci maddede de bâzı hu
suslar ileri sürülüyor ki, bu fikirlere iştirak (et
memiz mümkün değildir. 

'Demin 'de söylediğim ıgibi yine tekrar ediyo
rum: IBu hazırlanacak olan plân, proje Toprak 
ve 'Tarım Reformu Müsteşarlığından çıkacak 
diyorsun bir taraftan; öbür taraftan geliyor
sun, bir endeks sikalası hazırlamışsın, bu endeks 
«kalası üzerinde .zaten peşinen kararını vermiş
isin; kime ne bırakacağını, ne ölçüde arazi dağı
tacağını, ne ölçüde mal sahibine bırakacağını 
bildiriyorsun. Artık buna ne liüzum vardır? 
Hakikaten mülkiyeti, hakikaten Anayasanın 
36 ncı ve 37 nci maddesinde öngörülen mutlak 
mânada, geliştirmeyi hedef alan, tapuyu ve 
mülkiyeti 'hakikaten verimlilik için temel görüş 
ihdas eden bir tasarıda böyle bir hükmün geti
rilmesinde fayda var; ama kaldırıyorsun: Kira-
•cılıikla kaldırıyorsun, 8 nci maddede su ile kı
sıtlıyorsun, 106 ncı maddede Devlet (Sulama Şe
bekesi eliyle kaldırıyorsun... Hepsini kaldır 
kaldır kaldır, ondan sonra da sanki lüzum var
mış .gibi tapu kadastro ve hazırlanacak plân ve 
projelere göre uygulama alanlarının tespiti ci
hetine git. 

ıBunun içindir ki, «Sayın Başkan, bunun mu
kabil tseıklifi vardır. Bunu sarahate (kavuştur
mak için lütfen şu şu şu sayılı önergelerimizi 
de (getir beraberce mütalâa edelim diyoruz.» 
Türk Milleti bilsin ki, bu bir uydurmadır, öbü
rü ise hakikaten ilmin kıstaslarını kendi bün
yesinde toplayan Türkiye'ye daha çok ekmek, 
daha çok süt, daha çok et, daha çok şeker ıge-
tirmek için, Türk Devletinin imkânları ve Türk 
çiftçisinin ıgayret ve bilgisi sayesinde ım'edeııî 
ölçüler İçerisinde geliştirilecektir. Yani, bir ta
raftan, demin de söyledim, kısıtlayacaksın, 
ıkaldıracaiksm, üzerine geldiği zaman, canım işte 
filân yerde şu kadar bıraktık, şunun üstünde 
şu kadar kalırsa kiraya verir diyecekisin.. Ama, 
'ölbür taraftan 46 ncı madde ile emir veriyor
sun: «Vali, arzu ettiğin şekilde istediğin yeri 
reform bölgesi ilân et...» Kalkıyor yine, hepsi 
kalkıyor. 'Neden bunları sıra ile alt alta getir
mek suretiyle hem Türk kamuoyunun, hem 
Meclislerin çalışmasını kolaylaştıracak bir sis
temin içine giremiyoruz? N^den maddeler tasa
rının içinde dağıtılıyor, tetkik imkânından. 
mahranı bırakılıyor 1 Hepsinin ayrı ayrı gaye
leri .olduğu için. 
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Ben isterdim ki, hakikaten değerli halefim 
Sayın İlhami 'Ertemce burada tartışmayayım. 
Asıl bu tasarıyı veren teknisyenler, radyo ve 
televizyonda, «İcatbederse tasarıda arazi rezerv
lerini istediğimiz şekilde değiştiririz» şeklinde 
konuşan ıSaym Devlet Bakanı burada konuşsay
dı. Hepimiz dinledik televizyonda, hepsini din
ledik. 

BAŞKAN — (Sayın Dağdaş... " 
BAHM DAĞDAŞ (Devamla) — O bakım

dan, igetirilen bu tasarıda, tapu kadastroya 
sanki saygı gösterilmiyormuş gibi, uygulama 
alanlarında şunlara evveliyat verilir şeklindeki 
maddeyi fuzulî görüyorum. 

T eş ekidir ede ri m. 
(BAŞKAN •— Madde üzerinde başkaca, görüş

mek isteyen sayın milletvekili1? Yok. 
iSayın IBahri Dağdaş'm madde- ile ilgili veril

miş bir önergesi vardır; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve 'Tanım Reformu kanun tasarısı

nın 12 nci maddesinin ilişikteki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim.. 

(Saygılarımla. 
Konya: 

Bahri Dağdaş 

Uygulama alanı : 
Madde 12. — Bu kanun su toplama havzala

rı esasına ıgıöre uygulanır ve bu maksatla mem
leket su toplama havzaları itibariyle uygulama 
alanlarına ayrılır. Bu alanlardan hangilerinin 
öncelikle ele alınacağı Tarım Bakanlığının tes
pit ve teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır ve ilân edilir. 

Su toplama havzalarmdaki uygulama alan
larının öncelik sırası, aşağıda gösterilen husus
lar dikkate alınmak suretiyle yapılacak bir öıı-
araştırmaya göre belirtilir. 

a) Tapulama ve kadastro işlerinin tamam
lanmış veya başlamış olması, 

b) Yapılacak yatırımlara kıyasla •birim 
alandan sağlanacak gelirin yüksekliği, 

c) (Bölgenin ekonomik ve sosyal bakımdan 
gelişmesi için acele tedbirlerin alınması zorun
luluğu, 

ç) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce bölge kalkınma plânlaması çalışmalarının 
bitirilmiş veya bu çalışma1 ara başlanılmış ol
ması, 
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'&). Arazi ıslahı suretiyle kazanılacak tarım 
arazisi ile Devlete ait tarım, arazisi rezervinin 
genişliği, 

ıe)ı ıBüyük sulama ve kurutma şebekelerinin 
mevcudiyeti veya projelerinin hazırlanmış ya
hut hazırlanmakta olması, 

f) IToprak erozyonunun ve sel baskınları
nın 'önlenmesi veya altyapı tesislerinin korun
ması /bakımından acele tedibirlerin alınması zo-
runluğu, 

•g) ÛBu kanunun uygulanmasında projelere 
•katılmaya istekli çiftçi sayısının fazlalığı, 

'Bu kususlardan en çoğunu temsil eden alan
lar öneelik alırlar. 

Her plân döneminde uygulamaya alınacak 
su toplama havzalarının sayısı, teknik ve malî 
imkânların yeterliliği ölçüsünde tespit edilir. 

Uygulama alanı olarak ele alınmamış olan 
diğer alanlardaki tarım faaliyetleri, bu kanun
la konulan esaslara aykırı olamaz. 

BAŞKAN — iSayın 'Komisyon, önergeye ka
tılıyor torusunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM .(Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET (BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz ıSaym Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergenizi kısaca izaih etmek üzere, buyu

run Sayın Dağdaş. 

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

Demin de söyledim, tekrar ediyorum; Cnm-
ıhuriyet Devrinden bu yana daima işbirliği yap
tığımız ıGarbın ilmî ve ekonomik kıstaslarına 
uygun ıbir anlayış içerisinde, Garbın gelişmiş 
ekonomik Ve teknik, teknolojik imkânlarını; 
'bünyesine en uygun bir şekilde tatbike gayret 
sarf eden 'memleketimizde öyle zannediyorum 
ki; tarımı yeniden ıslah ve düzenlemek için ev
velâ tabiî şartların ölçüsünü, niçinini, nedeni
ni ekonomik kıstaslara ve 'Türkiye'nin geleceği
ne uygun 'bir şekilde plânlamak esastır. Bu. ba
kımdan da ütopik olarak, «filân ilçede, falan 
ilde tarım ve toprak reformu tatbik edeceğim» 
demek niiümkün değildir. 

Bu arada müsaadenizle, radyonun, televizyo
nun burada okumadığımız şeyleri yayınlamadı

ğını ifade ederek bu teklife mukabil görüşü
müzü, önergemi tekrar okumak suretiyle söz
lerimi bitireceğim. 

.«Bu kanun ısu toplama havzaları esasına gö
re uygulanır ve bu maksatla memleket, su top
lama havzaları itibariyle uygulama alalılarına 
ayrılır. Bu alanlardan hangilerinin öncelikle 
ele alınacağı 'Tarım Bakanlığının teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır ve ilân 
edilir. 

iSu toplama havzalarından haıijgUerinin ön
celikle uygulama alanı olarak ele alınacağı, ön 
araştırma sonuçlarına dayanılarak başbcalan, 
aşağıda gösterilen hususlara göre belirtilir : 

Tapulama ve kadastro işlerinin tamamlan
mış veya başlanmış olması; ('Mülkiyete saygı
nın işaretidir b u ) : Yapılacak yardımlara kı
yasla birim alandan sağlanacak gelirin yük
sekliği» 

Devletin imkânlarını en müsmir şekilde na
sıl kullanacağım, çiftçinin imkânlarını birim 
alanda en yüksek verime götürecek kıstaslar 
nedir? İşte «bunlar reformdur, bunlar ıslahattır, 
reform için bunları yapacaksın; öbürü toprak 
dağıtımıdır, öbürü işte, kollektivizmi getiren 
usullerdir. 

«Bölgemizin, ekonomik ve sosyal bakımdan 
gelişmesi için, acele tedbirlerin alınması zorun-
luğu.» Nerelerde, niçin? Su baskını vardır Me
nemen'de, su baskını vardır «Mendereste; mil
yonlarca dönüm arazi boş duruyor bir su bas
kını yüzünden. 'Geliştireceksin. Eğer, 100 mil
yon lira verirsen, sana senede 1 milyar lira. ge
lir getirecek şeyleri ilmin ışığı altında geliştire
ceksin ve memleketin ekonomisine katkıda bu
lunacaksın. Bunun dışındaki usuller ütopik 
usullerdir: Toprağı dağıtmışsın, 15 dönüm ara
zi vermişsin, Menderes taşmış onu da almış gö
türmüş... Ne yaparsan yap; faydası nedir bu
nun? Bunun; ıslahatla, reformla, ne ilgisi var
dır? Var mıdır Hükümetin getirdiği tasarıda 
bunlar? Adalet Partililer size söylüyorum; bu 
tasarıyı, sizin devrenizde sizin sıralarınızda 
oturduğum zaman; Devletin ilmî, teknik gücünü 
de seeferber ederek hazırlatmış bir arkadaşını
zım. Bu, yalnız benim değildir. Tıpkı sizin de
diklerinize uygun, «Tapuyu deldirmeyeceğim» 
fikri vardır, «Türkiye'yi refaha götüreceğim» 
ülküsü vardır burada. 
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BAŞKAN — iSaym Dağda§... 
(BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Müsaade 

et de, müemelen okuyacağım. 
BAŞKAN — Etmeyeceğim efendim; çün

kü, grup adına da konuşuyorsunuz şu anda; 
önergenizi kısaca izah. ediyorsunuz, süreniz dol
du. 

©AHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «Bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce kalkınma 
plânlaması çalışmaları veya çalışmalara başlan
mış olması; arazi ıslahı suretiyle kazanılacak 
tarım arazisiyle Devlete ait tarım arazisi re
zervinin genişliği; !büyük sulama ve kurutma 
şebekelerinin mevcudiyeti veya projelerinin 'ha
zırlanmış veya 'hazırlanmakta olması; toprak 
erozyonu ve sel 'baskınlarının 'önlenmesi veya 
altyapı tesislerinin korunması Ibakımmdan ace
le tedbirlerin alınması zorunluğu; hu kanunun 
uygulanmasında projelere katılmaya istekli 
çiftçi sayısının fazlalığı; 'bu hususlarda en ço
ğunu temsil eden alanlar 'öncelik alırlar. 

Uygulamaya alınacak su toplama havzala
rının sayısı teknik ve malî imkânların yeterliği 
ölçüsünde tespit edilir. Uygulama alanı olarak 
ele alınmış olan diğer alanlardaki tarım faali
yetleri bu kanunla konulan esaslara aykırı ola
maz.» 

BAŞKAN — (Bu sebeple önergenizin kabul 
edilmesini istiyorsunuz değil mi efendim? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, bu 
sebeple önergemin kabulünü istiyorum. 

Teşekkür ederim iSaym Başkan. 
BAŞKAN — Rica ederim. 
Komisyon ve Hükümet Sayın Bahri Dağ-

daş'm önergesine katılmamaktadır. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını ka'bul 'buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

12 nei maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bildirim verilmesi : 

(Madde 14. — 'Tarım arazilerinin malikleri 
veya malik sifatıyle zilyedleri, 'bir bölgenin top
rak ve tarım reformu 'bölgesi olarak ilân edil
mesinden itibaren üç ay içinde, malik veya zil
yet oldukları araziler hakkında, çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilecek yetkili mercilere bil
dirim vermekle yükümlüdürler. 
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Bu bildirimde; malik veya zilyedin ad ve 
soyadı, yaşı, medenî hali ile arazinin 'gerçek bü
yüklüğü, işletme ve kullanılış şekli ve mülki
yet veya zilyetlik hakkı üzerinde bir ihtilâf 
bulunup 'bulunmadığı bildirilir. 

Bildirimler tapulu gayrimenkullerde malik, 
tapusuz gayrimenkullerde zilyet tarafından, ve
layet veya vesayet altındaki kişilerde veli, vâ
si veya kayyum tarafından, müşterek veya işti
rak halinde mülkiyette temsilci veya hissedar
lardan herhangi 'birisi tarafından, tüzel kişile
re ait arazilerde tüzel kişiyi temsile yetkili 
olan kişi tarafından düzenlenerek imza edilir. 

Bildirimlerin şekil ve muhtevasına ilişkin ay-
rmtılarıyle bildirim verilmesi ve incelenmesi iş
lemlerinin nasıl yürütüleceği çıkarılacak yönet
melikle tespit edilecektir. Yönetmelik, bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 
çıkarılır. 

Bildirimler hiçbir vergi, harç ve resme tabi 
değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Demokratik 
Partıi Grubu adına Sayın Dağdaş, buyurunuz 
efendim. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli 'milletveıkll-
leıri; 

İnsan üöter istemez yine «Benim oğlum bina 
okur, döner döner yine okur' sözüne geliyor. 
Ha tıklarsınız bir Öntedbİrler tasarısı vardı, bir 
Karaosaranoğlu tasarısı vardı, bu bildirim yü
kümlülük! eiii vardı». Sayın Bakan İlhan Öztrak 
da diyordu ki, «Şayet bu tasan kanunla§say-
dı, o zaman Türkiye'de çiftçi birbirini öldüre
cekti* 

ŞÜ'md'i şu bildirim yükümlülüğü vatandaş
lar!, allahaş/kına, hangi ilmî kıstaslara dayana
rak 'isteniyor? Ne getirmek istiyorlar? Yani şu 
Vergi Beyannamesi var ya, bu beyannameden 
daha da zulüm, .daha da zor. Güya bir envan
ter yapacak. 'Neyin envanterini yapacak; mül
kü olanların arazilerimi büyüklükleri nedir, 
bir fikir edinecek. Ondan sonra, «O araziyi 
bölüştüreceğim» dliyor. 

Şimdi, bu hakikaten, ilmî bi'r reform mudur; 
yoksa doktri.ı.'ei' bir ıgöıüşün; Karaoefanoğlu, 
Prof. Dr. Mülayim G'ükalp'ten gelen bir tasa
rının devamı mıdır, değil miti'r? Elbette ki taa 
kenTrJdir. Devlet olarak ne hakkın vardır? 
Seti diyorsun ki, «Ben tanında bir ıslahat ya-
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pacağını». iddia bu değil mi, verimlilik değil 
mi, çok gelir »ağlamak değil mi, insanla m da
ha fiyi beslemek değil mi? Evet... Sen bunu ya
pıyorsun ; 'ama, «/Bunun yarısını da elinden alıp 
falana vereceğimi; bunu yapmak için de bir bil
diri m-e tabi tutuyorum; arazinin "büyüklüğü 
nedir, suyu ıı:edir, su kaynaklarının nasıl kul
lanıyorsun, altı ayda bir mi suluyorsun, üç ay
da bir mi suluyorsun? Bu bilgelerin hepsini ba
na ver, ben de ondan sonra gelip reform yapa
cağım...» diyorsun. Bunun dimîliği nerede kail
di, tekniği nerede kaldı, ekonomik kıstasları ne
rede kaldı Madem sen vatandaş beyanları 
üzerinden hüküm yürütecektıin, böyle bir tasa
rıyı getirmene ne lüzum vardı? İki (maddelik 
bir kanunla «15 bin liralık (Söyledik onu da, 
o 15 bin lirayı iki ayda pamuk çapasından, 
hattâ pamuk toplanmasından alır.) arazi par
çalarına böleceğim. Onun için şu şu arazi var
lıklarınızı 'bana bildirin, ben geiip onları tak
sim edeceğim» dersin ve bu iş biter. Biöyle, ku
lağını buradan göster. Sulu arazi budur, su
suz arazi budur, ortakçılık budur, bİlmonı su
su budur. 

Yok böyle bir şey... Bunlar ütopik şeyler. 
Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclibinde 1973 
senesinde konuşulması hakikaten zait olan, 
hiç kimseyi inandırmayan ve Meclisimizin şah-
siyetiniD hakikaten yakışmayan hususlardır. 
Vatandaşın mülkü üzerinde pazarlık ediyoruz. 
Mülkü de taııif ettük, dedik ki «Türkiye'nin 
gerçekleiii bu». Xedir o gerçekleri: İşte 50 dö
nümle 203 dönüm arasında bu, 200 dönümle 
300 dönüm bu, hepsini topluyoruz '500 dönüme 
kadar; % 85 e di! yor. -500 ilâ 1 000 dönüm ara
sında da % 12 - 13 ediyor. Niçin bundan dola
yı sen bu mülkleri bildirime tarbi tutuyorsun? 
52 milyon hektarlık orman arazisinde, mera 
araıininde hiçbir tedbire rastlıyor muyuz? Bi
raz sonra geleceğim; olduğu gibi yc'Süde bı
rakıyorsun, ondan sonra da Türk vatandaşına 
bildirime tabi tutuyorsun, ondan sonra buraya 
çıkıyorsun «KaraoKma.noğ'lu'nun tasarım kamın-
İAşsaydı miliet birbirini öldürecekti» diyorsun. 
Getirdiğin tasarı da aynı; farkı ne? 

Teşekkür eder, saygılar sunai'iaı. 

BAŞKAN — Sayın üzgün er, buyurun. 
TURHAN ÜZGCNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım ; 
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Esas itibariyle bu maddeye taraftar oldu
ğumu bel'!itmekle söze başlıyorum. Ancak bu
nu belirtirken de şu hususta bir ithamı kal
dırmak için özellikle söz aldım .• 

Bu madde, üntedbirler Kanunundan birkaç 
sözcük değişikliği, virgül değişikliği, nokta 
değişikliği ile aynen davramlmış. Şimdi Ün
tedbirler Kanununda bir bildirge mecburiye
ti var. Bu, bütün Türkiye için bahis konusu 
idi. O eğer uygulamaya konuldu ise bu mad
denin gereği nedir? Bunu anlayabilmek müm
kün değildir. Bunun şüphesiz, açıklığa kavuş
ması lâzım. İşlemeyecek kanunu neden getir
diklerini bilmek isteriz ve zaten, «üntedbirler 
Kanunun gereği yoktur, Türkiye'de 'bir toprak 
reformu gerekiyorsa, Ana toprak Reformu ka
nunu tasarısı gelsin, Komisyonda konuşalım, 
gereka'lz zaman geçirmeyelim!» dedik. 

Şimdi de anlaşılıyor ki Ön tedbiri er Kanu
nu, uygulamada herhalde rafa atılmış ki, ora
daki bildirge mecburiyeti burada yine getiiıiL-
liyor ve «Bir bölgenin toprak ve tarım refor
mu bölgesi olarak ilânından itibaren üç ay...» 
diye yeni bir madde tedvlin ediliyor. Bunu an
layamadık. Açıklığa kavuştunuiarsa memnun 
oluruz. 

Bir ciketi daha dile getirmek lâzım. Arka
daşlarını, benden evvel konuşan sayın arka
daşımız, vaktiyle toprak ve tarım reformunu 
öngören l i r teklif hazırlamış ve bu hususta 
emek vererek kitap yazmış bir arkadaşımız. Pe
ki, biı* tarım ve toprak reformu yapılırken bir 
envanter toplanmaz mı? Toprak ve tarım re
formunu öngören'teklifi emek vererek hazır
layan arkadaşımız; «Bu tasarıdan daha iyı'isii-
ni ben hazırladım» iddiasında bul iman arka
daşımız, ben öyle ar.iıyorıım ki, o teklifi, Tür
kiye'min, gerçekçi toprak ve tarım reformuna 
taraftar olduğu bir dönende, ona baraj kurmak 
için hazırlamışta". Akdi halde, bunu »aşka tür
lü foLmlendirebilniök, nitelendarebilmek müm
kün değildir. Ti'r toprak ve tarım reformu ya-
paeaksmuz; envantere karşı çıkacaksınız: En
vanter temin eden bir maddedir bu. E, Türki
ye'de hangi envanter iç erişinde, hangi saha 
içerisinde toprak reformu yapacağız? Bir top
rak reformu yapabilmek için evvelâ toprağın 
nıi'ktarmı bilmek gertiiJ'r. Zaten kavgamız odur; 
komisyonlarda bunu söyledik: Evvelâ, «Ilazır-
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İliksizdir hükümetler, Türkiye'de Hazine ara
zisinin orman nit eliğini kaybetmiş arazinin, 
keşke o da buraya girebilseydi) özel mülkiyet
teki arazimin, sulu ve kuru arazimin ne kadar 
olduğunu bilmeyen bir Hükümet; tasarı; hazır
layıp gelirse, elbette bu kavgamız devanı eder» 
dedik. 

Şimdi, toprak ve tarım reformu yapılırken 
bu hazırlık içerisinde olmadığı ortada olan 
bili* Hükümetin ve ona uygun şekilde hareket 
eden bir Komisyonun yapması gerekli hare
ket; şüphesiz, Öntedbirleıde öngörülen ve fa
kat orada âşlemedl!ği (için buraya alınmış olan 
bu maddenin, işlemesini mümkün kılacak tarz
da tedvindir. Bir bildirge ile envanter yapılır. 
Buna da karşı çıkan Sayın Dağdaş arkadaşı
mızın toprak ve tarım reformu tasalısına I'Ç-
'tenlik] e taraftar olduğuna inanıyorum: Ger
çekçi toprak ve taran reformuma taraftar ol
maya yönelen Türkiye'nin önüne vaktiyle, top
rak ve tanım reformu adı altında bur baraj kur
ma hareketine girdiğini şimdiki konuşmasiy-
le ispatlamış okluğunu bir kere daha belirtir, 
Yüce Mecîtse saygılar sunarım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bakan 
buyurunuz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayım Başkan, değerli milletvekilleri}; 

iSaym Bahri Dağdaş'm, «'Bildirim verilmesi 
yükümlülüğü:» ile llgılıi olan madde hakkında
ki eleştirilenini anlamaya imkân yoktur. Her
hangi biir işi yapacağımız zaman ilk on.ee bir 
beyanname ile durumu tespit etmek, ondan 
•sonra harekete geçmek gerekir. Bu 'tespitli yap
madan reform nasıl yapılır, bunu an'lamak im
ik ânı oidden yoktur. Bu, «Toprak reformunu 
yapmayalım,» demekti'r. Zaten, zanncclCyorUm 
ki eğilimleıl: o; ama bildirim olmadan, reform 
nasıl yapılır? Dünyanın hangi ülkesinde bu 
yapılmıştır? Bunu düşünmeye imkân göremi
yorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Gösterece
ğimi. 

DEVLET, BAKANI İLHAN ÖZTEAK (De
vamla) —• >Sayın Özgüııer, «öntedbirler 'Kanu
nunda bi'llirkule ilgili bl';r madde vardı, o ide-
mıodiği' ilçi'.n bu geldll» dediler. 
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'Öntedbirler Kanunu bütün hükümleri (ile 
işledi denemez; ama Öntedbirler Kamunun çcik 
önemli hükümleri de işledi 'Sayın Özgüner. Ön-
tedhirler Kanunu özellüıkle zilyedlik esasına da
yanan iktiLsapları, bugüne kadar herkesin hak
lı tenkitlerini gözönünlde tutarak, kanalize etti 
ve böylece Hazüne arazisinin lüzumsuz yere 
iktisap edilmesini önledi. Özellikle 766 sayılı 
Tapulama Kanununu değiştiren hükümleri; 
toprak rezeıvÜınin azalmaması bakımından, 
•devletini olma'sı gereken arazileri korumak ba-
.kımındaın çok büyük yararlar getirmektedir ve 
uygulanmaktadır. 

Ayrıca, Hazine arazisinin tahsislerini ve 
devir ve temlikleıilmi de kayıtlar altına aldı; 
böylece Ilaıine aranileri tamamen, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının ve ilgili ba
kanlık ve kuruluşların mütalâası alınarak, ta
rım dışı sektörlere taksi's ediiebilmektedir. 

Yine Öntedbirler Kanunu, bu işi icra etmek 
üzere bir Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı kurdu. Bunun 'dışında bâzı hükümleri iş
lemedi. Çünkü, hemen başlamasımın bâzı sakın-
cp.ları •olabilirdi!; anakanunun daha iyi çıkma
sını beklemek üzere bölge ilân edilir yola gi
dilmedi. Zaten bölgeyi ilân ettiğimiz zaman 
(Hazırlık bölgesi) bu bölgedeki bütün kayıtla
malarımız 3.1 Mart 1972'ye kaçlar sürebilirdi. 
Anakanun tasarısı aynı tarihe yetişemediği 
içiindiiır ki bu hükümleri işletmekte /memleket 
bakımından yarar görmedik. 

Onun için, tenkit yaparken bu haiklı nok
tayı değerîeındiroeleıdi, bu tenkitte bulunmaz-
lardı zannediyorum. 

JSaygTİlarrmla. 
BAŞKAN •—• Sayın Dağdaş, buyurun. 
D. P. GRUBU ADINA BAHRt DAĞDAŞ 

(Konya.) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri. 

Konuşan; Devlet Bakamı.. Devlet Bakanı 
konuşuyor, diyor ki, «Dünyanın neresinde, 
bildirim yapılmadan toprak reformu yapılır?» 
Sanki dünyanın bütün memleketleri toprak re
formu yapmış ta kalkınmış; birincisi bu. 

İkincisi, «Sayım Dağdaş reformun karşı sm-
dadır.» eliyor. Bir .kanun teklifi vermiş kimse
yim; kanun teklifim var burada, kanun tekli-
i'.T.n.. 

Ben hay alem konuşmuyorum; -baraj da koy
muyorum Büyük Millet Meclisine. Toprak ve 
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barını reformu hakkında ne 'anlıyorsam, onu ka
nun teklifi haline getirmişim ve maddelerini 
de önergelere bağlamışım; Yüce Meclisin ve yü
ce milletimin huzurunda müzakere ediyorum. 
Barna, «bunun karşısında ıbaraj kurmuştur» de
mek, yalanın tâ kendisidir, yalanın tâ kendi
sidir. Kanun teklifim Mecliste; hatıtâ Komisyo
nun birlikte getirdiği metnin üstünde de, «Bah
ri Dağdaş ve İlhami Ertem tasarısı» diyor. 
Bunlar vâkııa.. 

Ben; inandığımı, ilmin, hakikatlerin ışığın
da ne varsa onu yapan adamım. Allahıma bir 
can borçluyum, hiç ıkimseden korkmuyorum. 
Milletimin lehinde ne varsa, milletimin gelece
ğini hangi ışık, hangi yol saadet tutuyorsa o 
uğurda da bu millet için, bu Meclisin değerli 
üyeleri gibi ben de gerekiyorsa ölüme hazırım. 
Ölüme hazırım; omun için, Devlet Bakanı olarak 
gayet dikkatli konuşmak lâzım. Tapu ve ka
dastro dururken, dünyanm hangi medenî -ülke
sinde beyan ile arazi alınmıştır? Alınmıştır; 
Polonya'da alınmıştır, Bulgaristan'da alınmış
tır, Macaristan'da alınmıştır; tekrar ettirme
yin. Ama Fransa'da alınmamıştır, kadastrosu 
vardır, tapusu vardır; Almanya'da alınmamış
t ı r ; tapusu var, kadastrosu vardır. 

Geliştir efendim, geliştir; ilmi getir, kanunu 
getir, ütopik beyanlarla, ütopik araştırmalarla 
hiç bir reform yapılamaz. Hangi köylünün, han
gi ftoprak ölçme âletleri; nivelmanı, yok bil
mem efendim teodoliıfci, yok bilmem harita yap
ma cihazı var ki, sem bundan gidip beyan isti
yorsun, ondan sonra da hakikate varmak isti
yorsun? Neden kurduk tapu kadastroyu? O za
man (demin de söyledim) neden açık veriyor
sun bana? Kaldı ki ben, burada hangi bölge
lerde ne şekilde reform yapılacağını bir öner
ge ile de tevsik ettim; tapu kadastrodan da 
bahsettim. Buna rağmen, «beyan yönünden Dağ-
daş'm konuşmaları fuzulidir» şeklindeki konuş
ma, bühtanın tâ kendisidir. 

Getirilen maddede ki beyan hükmü; hiç bir 
ilmî değer taşımayan, milleti birbirine düşüre
cek: olan, beyan yüzünden ihbar müessesesini 
çalıştıracak olan bir hükümdür. Bunu mu söy
letmek istediniz? Edep ediyoruz, bunları da 
söylemiyoruz. Hem kendin «Birbirlerini kıra
caklar» diyorsun; ondan soınra gelip burada 
bunları söylüyorsun.. 
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Değerli milletvekilleri, hepinizin takibettiği 
açık oturumda Sayın Devlet Bakanı, Ziya Gök-
alp Mülayım'a; «Şu şu tedbirler alınmak iste
niyor; arazi rezervlerini azaltacaklar, hiç me
rak etme, tedbirlerini alırız» dedi mi, demedi 
imi? 

iSÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Dedi. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu bir 

vakıa; yüzde yüz, bu. Hem «O tasarıyı geti
rirlerse milleti birbirine kırdıracaklar» diye
ceksin ; hem o tasarının aynını getireceksin; on
dan sonra da çıkıp diyeceksin ki, «Dağdaş bu
nun önüne bir baraj çekmek istiyor. Toprak ve 
tarım reformunun karşısındadır.» 

Kanun teklifi verdim diyorum, teklifim var. 
Bu teklifimde esasları vazetmişim. Benim tekli
fim ilmîdir, tekniktir. Bu kanun teklifini ben 
yalnız başıma hazırlamadım: Türk Devletinin. 
bütün güçlerini, bütün imkânlarını seferber et
tim üç sene; öyle ki iki günde, üç günde filâ
nın, falanın kopya verdiği, kökü dışarda olan 
bir cereyanın esiri olarak değil; devletlin bütün 
imkânlarını seferber ederek ve üç sene müd
detle sabahlara kadar çalışarak bu kanun tek
lifini biz meydana getirdik. Bu bir vakıadır,. 
bunu hiç kimse inkâr edemez. Dünyadaki bü
tün literatürlerde mevcut ilmî kıstaslardan bi
zim vatanımıza en uygun neler varsa, hangisi 
ise bu kanun teklifinin içerisinde toplanmıştır. 
Tekrar ediyorum: Bu teklif i de hazırlamada 
bana imkânı (eliyle A. P. sıralarını göstererek) 
şu Grup vermiştir;, takdir size aittir. Politika 
da yapmıyorum, hakikat budur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın 'milletvekili? Yok. 

Sayın Baran tarafından verilmiş önerge var
dır okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve tarım reformu kanunu tasarısı

nın 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının, gerek
çesi hakkında b ulunacağım beyandan sonra; aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde 14. — (Üçüncü fıkra)... 
Bildirimler tapulu gayrimenkullerde malik, 

tapusuz gayrimenkullerde zilyed [ihtilaflı ara-
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zide hak iddiasında bulunanlar tarafından] ve
layet veya vesayet altındaki kişilerde veli, vasi 
veya kayyum tarafından; müşterek veya işti
rak halindeki mülkiyette temsilci veya hisse-
ıdarlarıın tamamı yahut herhangi birisi tarafm-
Idan; tüzel kişilere ^ait arazilerde tüzel kişiyi 
temsile yetkili olan kimse tarafından düzenle
nerek imza edilir.. 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Ko
misyonunun Başkanlığımıza tevdi etmiş oılduğu 
beyan içinde, bu önergeye katıldığına dair fıikra 
varıdır. «Komisyon katılıyor» deniliyor. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLI SA
BAHATTİN'SAVCI (Diyarbakır) — Sayını Baş-
ıkan, Sayın İrfan Baran'in; maddenin 3 neü fık
rasına ilâvesini istediği, «ihtilaflı arazide hak 
İddiasında bulunanlar tarafından» ibaresinin de 
ışığı altında, yeni bir linetinle huzurunuza çıkmış 
ve bunu tevdi etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Bu verilen yeni metin değil, 
biz bunu metin kabul ^etmiyoruz. Bu hal bir kere 
daha vâki olmuştur; çok önemli bir kanun ol
ması hasebiyle encümen toplanmış,, karar ver
miş ve Başkanlığa bu kararını bildirmiştir. Bu 
vuzuha kavuşuyor. 

Sayın İrfan Baran'in, maddenin 3 ncü fık
rasına, «ihtilaflı arazide hak iddiasında bulu
nanlar tarafından» ibaresinin ilâvesini isteyen 
'önergesi maddede bir boşluğu doıldurmuş (olma
sı nedeniyle kabul edilmiştir. Şimdi biz onu re-
Idakte ledip ne şekil aldığını tespit edip Genel 
Kurula arz edeceğiz. 

Komisyon, Sayın İrfan Baran'ın önergesine 
ikatılımaJktadır. 

Sayın Hükümet? 
BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE

FORMU MÜSTEŞARI SABAHATTİN ALPAT 
—• Kaltılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
Dikkate alınıp, alınmaması hususunu oyla

rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin soın şeklini tekrar okutup, oyla
rınıza arz edeceğim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Bildirim verilmesi: 
•MADDE 14. — Tarım arazilerinin mâlikle

ri veya mâlik sıfatiyle zilyedleri, bir bölgenin 

toprak ve tarım reformu bölgesi olarak ilân 
edilmesinden itibaren üç ay içinde, mâlik veya 
zilyed oldukları araziler hakkında, çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilecek yetkili mercilere bil
dirim vermekle yükümlüdürler. 

Bu bildirimde; mâlik veya zilyedin ad ve 
soyadı, yaşı, medenî hali ile arazinin gerçek 
büyüklüğü, işletme ve kullanılış şekli ve mülki
yet veya zilyetlik hakkı üzerinde bir ihtilâf bu
lunup bulunmadığı bildirillir. 

Bildirimler tapulu taşınımaz mallarda mâlik, 
tapusuz taşınmaz ımailarda zilyet tarafından; 
velayet veya vesayet altındaki kişiler için veli, 
vasi veya k'ayyuım tarafından, ihtilaflı arazide 
hak iddiasında bulunanlar tarafından,, ımüşlterek 
veya iştirak halinde mülkiyette temsilci veya 
hissedarların tamamı, yahut herhangi birisi ta
rafından, tüzel kişilere ait arazilerde tüzel ki
şiyi temsile yetkili olan kişi tarafından düzen
lenerek imza edilir. 

Bildirimılerin şekil ve muhtevasına ilişkin ay-
rııntılar ile bildirim verilmesi ve incelenmesi iş
lemlerinin nasıl yürütüleceği çıkarılacak yönet
melikle tespit edilir. Yönetmelik, bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde çıka
rılır. 

Bildiriımler hiç bir veııgi, harç ve resme tâ
bi değildir.» 

BAŞKAN — Maddenin tâdil şeklini Genel 
Kurula arz etmiş bulunuyoruz. 

Maddeyi bu tâdil şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

16 ncı madde üzerinde Sayın Bahri Karake
çili ve Saym Baha Müderriisioğlu vermiş cMukla-
rı önergeleri geri almış bulunmaktadırlar. Bu 
sebeple, madde, Genel Kurulun ittihaz etmiş ol
duğu karar veçhile; müzakereye vazedilmeksi-
zin okunup oylarınıza arz edüecelktir. 

Çiftçi kütükleri : 
Maidde 16. — Toprak ve Tarım Reformu böl

gelerinde çiftçiler kendilerini «Çiftçi kütükleri» 
ine yazdırmakla yükümlüdürler. Kütüklere ken
dilerini Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığınca belirtilen süre içinde yaizdırımayan-
lar, istenen belgeleri doğru bir şekilde verme
yenler ve Toprak ve Taran Reformu Bö'Jige 
Başkanlığınca tanınan ek süre içinde yanlışlık
ları düzeltmeyenlerle eksiklikleri tamamlama-
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yanlar bu (kamunla çiftçilere tanınan yardımlar
dan yararlanamazlar. 

Çiftçiliği terk edenler kütükteki kayıtlarını 
belirtilen süre içimde sildirmek zorundadırlar. 

Çiftçi kütüklerini hangi kuruluşun tutaca
ğı ve bu kütüklerin biçim ve kapsamına ilişkin 
ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza a.rz ediyo-
rum. (Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

17 nci maddeyi akutuyorum' : 
Köy sınırları : 
Madde 17. — Toprak ve Tarım Reformu 

bölgesi 'olarak belirtilen yerlerde sınır kâğıdı ol
mayan veya aralammda uyuşmazlık bulunan 
köylerin sınırları Toprak ve Tarım Reformu 
Bölge Başkanlığınca, duyuru tarihinden itiba
ren en ıgeç altı tay içinde bitişik köylerin muh
tar ve ihtiyar kurulu üyeleri ve varsa belediye 
başkanları dinlenerek kayıt ve belgelere göre 
tespit 'edilir. Tespit .karanıma karşı, ilgili köy 
anuihitarlan veya belediye başkanları, kararın 
tebliğimden itibaren onbeş gün içinde görevli 
mahkemeye itiraz edebilirler. İtiraz, Toprak ve 
Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu ka ran 
aranmaksızın, otuz gün içinde mahkemece ka
rara bağlanır. Mahkemenin verdiği bu kararlar 
aleyhine üst yargı mercilerine başvurulamaz ve 
bu sınırlar, yeniden köy kurulması, köylerin 
birleştirilmesi ve tabiî âfetlerin gerektirdiği sı
nır değişiklikleri hariç, kesinleştikleri' tarihten 
itibaren on yıl süreyle değiştirilemez. Onuncu 
yıldan sonra, bu ısınırlarda değişiklik yapılması 
gerektiği takdirde, yapılacak değişiklikler Köy 
Kamumu ile İl İdaresi Kanunu hükümlerine ta
bidir. 

Bu konuda idarî makam veya idarî yargı 
mercilerinde bulunan ve henüz kesinleşmemiş 
olan uyuşmazlıklara ait dosyalar, birinci fıkra 
hükmüne göre işlem yapıilmak üzere, duyuru tâ
rihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Top
rak ve Tanırı Reformu Bölıge Başkanlığına re
sen devredilir. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Karakeçili ve Sa
yın Baha Müderrisoğlu, önergelerini geri almış 
bulunmaktadırlar. Madde üzerinde yalnız Sa-
lyıın Mevlüt Oeakçıoğlu'nun önergesi vardır. 

Madde üzerimde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili? Yok. 

Önergeyi okutuyorum' : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sıra sayısı 869 'toprak ve tarım reformu ka

nun tasarısının 17 nci maddesinde 81 No. lu Ge
çici Komisyanun ilâvesinin çıkartılarak hükü
met tasarısındaki maddenin kabulünü öneririm. 

Önergemi izah edeceğim. 
Niğde 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim ? 

BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE
FORMU MÜSTEŞARI SABAHADDİN ALPAT 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. 

Önergemin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylannıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

17 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. * 

Temliki tasarrufların durdurulması : 

Madde 18. — To.pr.ak ve Tarım Reformu 
bölgesi olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Ku
rulu kararının yayımlaımma tarihinden itibaren o 
bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet dağı
lımı açısından sona ermesine kadar, gerçek ki-, 
silerle Özel hukuk tüzel kişilerime ait arazidem 
tapuda kayıtlı olanlar devir ve temlik edilemez 
ve tapuda kayıtlı olmayanlann zilyetliği devre
dilemez. 

Yukarıda belirtilen süre içinde arazi ancak 
T. C. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna ve Tanm Kredi kooperatiflerine ipo
tek edilebilir. 

Ancak ipotek edilen bıı gayrimenkullerin 
satışı gerektiği takdirde, bedeli, alacaklı, banka, 
kurum ve kooperatife ödenmek suretiyle, gay
rimenkul Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı emrine geçer. 

Toprak ve Tanm Reformu bölgesi olarak 
belirtilen Devlet sulama şebekesi alanlarında, 
temliki tasarruflar, sulama şebekesi kısımları 
tamamlanıp sulamaya geçilineeye kadar durur. 
Aneak, bu süre oın yılı aşamaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde; Sayın Bahri 
Karakeçili, Sayın Baha Müderrisoğlu, Sayın 
İrfan Baran, (Sayın Ahmet Durakoğlu, Sayın 
Mehmet Seydibeyoğlu ve Sayın Turhan özgü-
ner, Sayın Mustafa Fevzi Göngür, iSaym Coş
kun Karagözoğlıı tarafından verilmiş önergeler 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, komisyon da önergeleri aklığında 
yeniden bir metin tedvin ederek Başkanlığa 
tevdi etmiş bulunmaktadır. 

Bu seibeple, okunan 18 nei maddeden sonra, 
yapılacak müzakere sonunda önergeler oylana
cak »komisyonun verdiği önerge de aynı işleme 
tabi tutulacaktır. Bundan evvelki «bir madde 
dolayısiyle bâzı ihtilâflar tahaddüs etti. Bu se
beple, zapta geçmesi ıbakımmdan arz ediyo
rum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, arkadaşımız 3,5 saattir ayakta. 
Maddeler de uzun; Heyete arz ederseniz otu
rarak okunsun, 3,5 saattir ayakta. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Önergeleri okutuyorum. 
BAHRİ DAĞDAŞ^ (Konya) — Sayın Baş

kan, söz istemiştim. 
-MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, daha evvelden söz sıramız 
var. 

BAŞKAN — önerge sebebiyle konuşursu
nuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sıramız yazılı; yeni isteyen yok, anladık, 
müracaatımız var. 

BAHRİ DAĞ D AŞ (Konya) — Biz de söz 
istedik. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, -hem de size 
Ibakıyorum, bilhasa bakıyorum. 

Önergeleri okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 
18 nei maddesinin, ilişikte belirtildiği şekilde, 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Urfa - Konya 

Bahri Karakeçili Baha Müderrisoğlu 
. Adana 

Cavit Oral 

Temliki tasarrufların durdurulması : 

Madde 18. — Toprak ve tarım reformu böl
gesi olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Kurulu 
kararının yayınlama tarihinden itibaren iki yıl 
«üreyle gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişi
lerine ait araziden tapuda kayıtlı olanlar devir 
ve temlik edilemez ve tapuda kayıtlı olmayan
ların zilliyetliği devredilemez. 

Yukarıda belirtilen süre içinde arazi ancak 
T. C. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna ve Tarım Kredi kooperatiflerine 
ipotek edilebilir. 

Ancak, ipotek edilen (bu gayrimenkullerin 
satışı gerektiği takdirde, bedeli alacaklı banka, 
kurum ve kooperatife ödenmek suretiyle gayri
menkul, Reform Müsteşarlığı enirine geçer. 

Toprak ve tarım reformu !bölgesi olarak be
lirtilen 'Devlet sulama şebekesi alanlarında, tem
liki tasarruflar sulama şebekesi kısımları ta
mamlanıp sulamaya geçilinceye kadar durur. 
Ancak, bu süre beş yılı aşamaz. 

Miras, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının muvaffakatiyle üçüncü şahıslara veya 
Devlete satış, müşterek maliklerin hisselerini 
birbirine devir etmesi halleri; temliki tasarruf
ların durdurulması 'hükmünün dışındadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
nın 18 nei maddesinin 'birinci fıkrasının, gerek
çesi hakkında, Genel Kurula vereceğim izahat
tan sonra aşağıdaki şekilde hir cümle ilâvesiyle 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde 18. — (Birinci fıkra) ... 'Toprak ve 
tarım reformu bölgesi olarak belirtilen yerlerde, 
Bakanlar Kurulu kararının yayınlanma tarihin
den itibaren o bölgedeki reform uygulamasının 
mülkiyet dağılımı açısından sona ermesine kadar, 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait ara i 

. ziden tapuda kayıtlı olanlar devir ve temlik edi
lemez ve tapuda kayıtlı olmayanların zilyetliği 
devredilemez. Ancak bu süre 3 yılı aşamaz... 
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Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu tasarısının 18 nci 

maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Sivas 
Mehmet Seydibeyoğlu Ahmet Durakoğlu 

İçel 
Turhan özgüner 

Madde 18. — (İlâve ikinci fıkra) Toprak re
formu bölgesi olarak belirtilen yerlerde sahip
leri tarafından arazi ve bildirim kâğıtlarında 
gösterilen ve bölge dışında bulunan diğer arazi
ler de yukarıdaki fıkra hükmüne tabidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Reformu 

kanunu tasarsımn 18 nci maddesinin; 
1. İkinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini, 
2. Üçüncü fıkrasında yer alan «Gayrimen-

kullerin» kelimesi yerine «taşınmaz malların», 
«gayrimenkul» kelimesi yerine «taşınmaz mal» ya
zılmasını -arz ve teklif ederim. 

Temliki tasarrufların durdurulması: 
Madde 18. — Fıkra 2. Bu gibi arazi ancak, 

T. C. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna ve Tarım Kredi Kooperatiflerine, yu
karıda belirtilen süre içinde, ipotek edilebilir. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

Savın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

18 nei maddesinin 1 nci fıkrasına «... Tüzel kişi
lere >ait araziden...» kelimesinden sonra aşağıdaki 
cümlenin fıkra metnine ilâvesini arz ederim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

İlâve edilecek cümle : ... Araziden ve bunların 
bildirim kâğıtlarında gösterdikleri bölge dışında 
bulunan diğer arazilerinden tapuda kayıtlı olan
lar devir ve temlik edilemez ve tapuda kayıtlı ol
mayanların zilyetliği devir edilemez. 

BAŞKAN — Komisyonca verilmiş metni oku
tuyorum. 

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

gesi olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Kuru
lu kararının yayınlanma tarihinden itibaren o 
bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet dağı
lımı açısından sona ermesine kadar, gerçek kişi

lerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden tapu
da kayıtlı olanlar devir ve temlik edilemez ve ta
puda kayıtlı olmayanların zilyetliği devredile
mez. Ancak, bu süre üç yılı aşamaz. 

Bu gibi arazi yukarıda belirtilen süre içinde, 
ancak T. C. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî Do
natım Kurumuna ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine ipotek edileblirL 

İpotek edilen bu taşınmaz malların satışı ge
rektirdiği takdirde, bedeli, alacaklı banka, kuram 
ve kooperatife ödenmek suretiyle^ taşınmaz mal 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
geçe,1. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belir
tilen Devlet sulama şebekesi, alanlarında, temliki 
tasarruflar, sulama şebekesi kısımları tamamla
nıp sulamaya geçilinceye kadar durur. Ancak, 
bu süre beş yılı geçemez. 

BAŞKAN — 18 nci madde ile ilgili Komis
yonca verilmiş bulunan metin de okunmuş bulun
maktadır. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Bahri 
Dağdaş, buyurunuz. 

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

Ön Tedbirler Kanununda getirilen tabdidi, 
mülkiyet üzerine konulan ambargoyu ve mülkün 
değerlenmesi ve verimin durdurulması için alınan 
tedbirleri huzurunuzda, hayretle karşılıyorum. 
Hem Türkiye Cumhuriyetinde bir Medenî Ka
nun olacak; bem Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının, hangi temel felsefe ışığı altında millet oyu
na sunulduğunu, hangi temel felsefe ışığında Ko
misyonun kabul ettiğini dün okuduğum bu 37 
nci maddesi yürürlükte olacak; Anayasanın 36 
nci maddesi yürürlükte olacak; Mustafa Kemal 
Paşanın getirdiği Medenî Kanun yürürlükte ola
cak; 1924 Anayasası yürürlükte olacak; ondan 
sonra da Gökay Mülayim'in bunlara aykırı ola
rak 'hazırladığı bir tasarı müzakere edilecek... 

MEHMET SEYDİBEYOĞDU (Kastamonu) 
— Burada olmayan bir adamdan bahsedip dur
ma, Hükümet vazifelendirmiş onu. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben o ka
nun tasarısının Gökay Mülayim ve arkadaşları 
tarafından, gayrimesul kişiler tarafından hazırla
nıp İkinci JNihat Erim Hükümetine verildiğini 
ve bu konuda da açık oturum yapıldığını tekrar-
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ladım. Aynı kişilerle Devlet Bakanı açık oturum 
yaptığı için, delil vermek suretiyle söylüyorum; 
ibu kanun tasarısını hazırladığı ve 'bâzı maddele
rinde Hükümetin değişiklik yapma arzusunu iz
har 'etmesi, üzerine, Türkiye Radyo ve Televizyo
nunda açık oturumu Devlet Bakanıyle beraber 
yaptığı için ismini veriyorum... Elbette veririm, 
(hakkım bu «benim, vereceğim tabiî... 

'Şimdi ne yapıyor? Aynı Doçent Mülayim ta
rafından hazırlanmış olan Ön Tedbirler Kanunu 
30 dönüme ambargo koyuyor. 30 dönümün üs
tünde arazin, mülkün varsa (o bölgeye, kim bilir 
20 sene sonra mı, 30 sen'e sonra mı keyfiniz gele
cek, bir reform başkanlığı getireceksiniz) o 30 dö
nümün üstündeki arazine ne kredi alabileceksin, 
no arazini geliştirebileceksin, ne ipotek tesis ede
bileceksin... Ön Tedbirler Kanunu bunu getirmiş
tir; yani bir nevi açlığa mahkûm edecek. 

Ondan sonra, ikinci bir tedbiri de bu tasarıy-
le getiriyor. O yürüye dursun, o Ön Terbirler 
Kanunundaki 30 dönüm tahdidi yürüyedursun: 
Neye rağmen? Anayasaya rağmen. Neye rağmen? 
Hukukun üstünlüğüne inandığını kldJa eden bir 
Meclise rağmen, onun sahibi olan bir Meclise rağ-
ımen. 

Hangi birimiz, önseçimlerde veya seçimlerde 
millete; «Eğer bizi seçip Meclise gönderirseniz 
bir Ön Tedbirler Kanunu getirerek; (50 sene son
ra mı, 20 sene sonra mı) reform yapacağım iddi-
asıyle 30 dönüm arazine bir tedbir getireceğim, 
bir nevi icra tedbiri getireceğim» dedik? Dedik 
mi bunu, taahhüt ettik mi, var mıdır böyle bir 
şey? O zaman vatandaş, oyunu sana mı, öbürüne 
mi vereceğini düşünürdü... Biri bunu dedi; ama 
millet ona oy vermedi; onu iktidara tayin etme
di; diyordu bunu, senelerce de diyor; millet de 
ebediyen onu tayin etmeyecektir, onu da biliyo
rum. Hükmünü değiştirir; milletin inançlarına, 
duygularına; milletin, tapuya hakikaten nikâhı 
kadar inandığına kanaat getirirse, millet onun ya
nında da olur. Türkiye'de tapu, Türk milleti 
için, nikâhı kadar mukaddestir. Bunu hiç kim
se onun elinden alamaz; ama ambargolar koyu
yor. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bitti Sayın 
Başkanım, topluyorum. Nasıl ambargo koyuyor? 
Bir 30 dönümlük ambargoyu Ön Tedbirler Ka-
nunuyle koydu: Anayasaya aykırıdır; Anayasanın 

36 ncı maddesine de, 37 nci maddesine de; hepsi
ne do aykırıdır; Medeni Kanuna da aykırıdır. Re
form yapacaksan, bunun usullerini söyledim; hep
sini söyledim, sıraladım; takririmle anlattım. Bu 
temliki tasarrufları durdurmak suretiyle vatanda
şın çalışma imkânım, toprağını işleme imkânını, 
kredi alma imkânını elinden al, sadece mahkûm 
etme... Bu imkânı sana kim veriyor? Ne hakla ge-
tiriyorsun bunu Türkiye'de? Ne zamandan beri 
mülklere, (yarm öbür gün) iş hanlarının bilmem 
hangi katlarına da, «İkinci bir emre kadar kiraya 
veremezsin» diye ambargo konuyor? 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, tekraren hatırla
tayım. 

BAHRt DAĞDAŞ (Devamla) — Getirirsiniz 
bunu. Ne tekim, bu 38 nci madde değiştirildiği 
zaman, 39 ncu madde de teklif edilmişti. Adalet 
Partisinin yine biraz,.. 

BAŞKAN — Daha devam buyuracak mısı
nız efendim?^ 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Demek ki, 
fırsatı buldu mu; 39 ncu madde de gelecektir. 
Bu, onların işaretidir. Bunu bu şekilde tescil 
eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Mehmet 'Seydibeyoğlu, buyuran. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET SEY-
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
muhterem -arkadaşlarım; 

Tasarının 18 nci maddesi üzerinde, Komisyon
dan geçen madde üzerinde muhteli;- önergeler ve
rildi ve Komisyonun son toplantısında; 1* nci 
fıkra ve son fıkra üzerinde, müddet yönünden 
•bâzı değişiklikler yapıldı. Bizim de bir önergemiz 
vardı; fakat bu önerge reddedilmiş bulunmakta-
diA 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tasarının 18 
nci maddesi 1 nci fıkrasında ne diyor? «Toprak 
ve Tarım Reformu bölgesinde olduğu belirtilen 
yerlerde, Bakanlar Kurulu kararının yayımlan
ma tarihinden itibaren; o bölgedeki reform uygu
lamasının, mülkiyet dağılımı açısından sona er
mesine kadar ıgerçek kişilerle, özel hukuk tüzel 
kişilerine ait araziden tapuda kayıtlı olanlar de
vir ve temlik edilemez ve tapuda kayıtlı olni'ayan-
ların zilyetliği devredilemez». Bidayette Komis
yondan geçen ve Hükümetçe de teklif edilen me
tin bu idi. 

Muhterem arkadaşlarım şimdi bir reform ya
pıyorsunuz; elbette ki, bu reform bölgesi ilân et-
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tiğiniz yerlerde reformu uygulamak için, ibunun 
neticesine varıncaya kadar; 'bâzı takyitler koy
mak zaruretindesiniz. Çünkü, reformu yapan 
Müsteşarlık orada bâzı plânlar yapacak, arazi re
zervini tespit edecek ve bunun kadastrosunu ya
pacak. Bunun için bir vakte ihtiyacı vardır, bunu 
birdenbire yapması elbette ki, mümkün değildir. 
Bu yönden, bir yer toprak reformu 'bölgesi ilân 
edildiği zaman, oradaki işlemler bitirilinceye ka
dar eibetteki, bir takyidat konulacaktır. Bundan 
böyle çare yoktur; -başka türlü uygulama olması 
mümkün değil. 

Bu itibarla, Sayın Bahri Dağdaş'm fikirleri
ne iştirak etmek mümkün değil. Yalnız, bir öner
genin .kabulüyle bu, Komisyonun son metninde, 
«Üç yıl» olarak takyit edilmiş bulunmaktadır. 

Biz buna karşıyız. Çünkü, eğer reform uy
gulaması tapulama işlemlerinin ve diğer işlem
lerin bitmemiş olmasından dolayı üç yıl içinde 
tamamlanamamış ise, o takdirde bütün işlemler 
altüst olacaktır. Burada bir istikrar temin etmek 
mümkün değildir. Bu yönden biz, bu üç yıl kay
dının yerinde olmadığı düşüncesindeyiz. 

Diğer taraftan, toprak reformu bölgesi ilân 
edilen bir yerde arazisi olan bir kimsenin, verdi
ği bildirimde, bu bölgenin dışında olan arazileri
ni de bildirmesi gerekir. Bunu bildirmediği tak
dirde, arazisi sadece o bölge içinde olan bir şahıs 
ve arazisi muhtelif 'bölgelere taksim edilmiş kim
se yönünden bir haksızlık olacaktır. Bilfarz, bir 
şahsın 3 000 dönüm arazisi toprak reformu uy
gulamasına girecektir; ama onun bu 3 000 dö
nümlük arazisi Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, 
muhtelif ilçelerinde, yahut da illerinde ise bâzı 
yerlerde bu uygulamanın dışında kalabilecektir. 
Çünkü, toprak reformu bölgesi muhtelif yerler
de Hân edilebilir, ilçelerde dahi ilânı mümkündür, 
çünkü tasarı t*ı şekildedir. Bu ise, bir adaletsiz
liğe, bir haksızlığa sebebiyet verecektir. 

Bu yönden biz, buraya, önerimizde bir ikinci 
fıkra ilâvesini istedik: Dedik ki; «Toprak refor
mu bölgesi olarak eblirtilen yerlerde, sahipleri 
tarafından arazi ve bildirim kâğıtlarında gösteri
len ve bölge dışında bulunan diğer araziler de 
yukarıdaki fırka hükmüne tabidir^. 

Binaenaleyh, 'gerek adaletin sağlanması, gerek 
uygulamanın gereğince yerine getirilmesi bakı
mından olsun bu fıkranın kabulünde biz zaruret 
olduğu inancındayız. Komisyonda reddedilmiş

tir; ama Yüksek Heyetinizin bu önerimize iştirak 
edeceğini ümit etmekteyiz. 

Bu ümitle, Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhan Özgü
n e . 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) - Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Takyit getiren bu maddeyi bir ambargo mad
desi olarak nitelemek büyük haksızlık olur. Sa
yın bir arkadaşımız bunu birkaç defa dile getir
di, «Bu madde toprak mülkiyetine, arazi mülki
yetine ambargo getirmektedir; o şekilde ki, günün 
birinde apartman dairelerine de aynı ambargo
yu koyacak mısınız?» dedi. 

Arkadaşlarım bu, toprak reformunu anlama
mak demeyeyim; (ağır olur) ama anlamaz görün-
maök biçiminde bir konuşmadır. Toprak ve tarım 
reformu üzerine büyük iddialarla çalıştığını bir
kaç defa söyleyen ve bir tasarı hazırladığını tek
rar tekrar zabıtlara geçiren (ki hazırlığını bildi
ğiniz) bir arkadaşımız; toprak ve tarım reformu 
uygulamasında temliki tasarrufların bir ölçüde 
durdurulmasına taraftar olmadıktan sonra nasıl, 
toprak ve tarım reformuna taraftardır? Bunu an
layabilmek (tekrar ediyorum, deminki konuş
mamda olduğu gibi) mümkün değildir ve bu 
açıkça, Türkiye'nin gerçek toprak ve tarım re
formuna gitmekte olduğu bir sırada kasten konul
mak istenen bir barajdır; kendisinin getirmek is
tediği 'tasarı bir barajdır kendisinin 'getirmek is
tediği tasarı, diye nitelendirirsem beni haksız 
buLmazsınu. 

Arkadaşlarım, reformlar şüphesiz herkesi 
memnun etmez. Reformların tabiatında biraz sert 
oluş vardır, reformlar rijittir, olacaktır bu; her
kesi memnun etmez. Ama tümü çoğunlukla mem
nun ediyor mu; milletlerin, devletlerin, memle
ketlerin yararına mıdır çoğunlukla? İşte reform 
odur. Yoksa falan filân zümreyi memnun etmek, 
ya da etmemek reformların tabiatında yoktur, 
reformlar biraz rij ittir, serttir, sert olacaktır ar
kadaşlarım. 

Ee, mülkiyet hakkı zedeleniyor mu? Anayasa 
kanunların anasıdır. Anayasanın 36 ncı maddesi
ni iyice tetkik etmek lâzım. İki - üç satırdan iba
ret, ama ağırlığı olan bir madde. Ne diyor? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Çok iyi tetkik 
ettim Sayın Özgüneı, çok; elimde 36 ncı madde. 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Dinle 
şimdi, dinle. 

«Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahip
tir.» Burada bir diyeceğimiz yok; ama ondan son
raki fıkra ne diyor Sayın Dağdaş? 

«Bu haklar, ancak kamu yararı anıacıyle, ka
nunla sınırlanabilir.» 

Demde ki, madde ne diyor? «Kamu yararı 
'anıacıyle sınırlanabilir.» Kamu yararı amacı bir. 

İkincisi, son fıkrası: «Mülkiyet hakkının kul
lanılması toplum yararına aykırı olamaz.» hük
münü getiriyor. Demde ki, toplum yararına da 
smırlanaibllii'. 

Anayasanın 36 ncı maddesinin 2 ve 3 ncü fık
raları gereğince, üzerinde titrediğimiz mülkiyet 
hakkı iki amaçla- sınırlanabilir: Biri kamu yara
rı, öbürü toplum yararıdır. Kamu yararı ve top
lum 'yararının bahis konusu olduğu yerler ara
sında bu Anayasanın 37 nci maddesi vardır. Ana
yasanın 37 noi maddesi, Toprak Reformunu ön
görmektedir, toprak reformu kamu yararınadır; 
kamu yararı için de, 'elbet kaçırmayı önlemde için. 
bir tedbir niteliğinde temliki tasarruflara bir sı
nır konulacaktır ve konulmalıdır. Konulmasını 
istemediğimiz takdirde toprak reformunu ne ile 
yapacaksınız? Bide, Toprak Reformunun uygula
masında hangi rezervden istifade edeceksiniz, de
mek 'elbette hakkımız olacaktır. 

Arkadaşlarım, şimdi bunu böylece 'belirttikten 
ve Anayasanın 36 ve 37 nci maddelerine bu mad
denin tamamen uygun olduğunu böylece savun
duktan sonra,, şunu açıklamayı gerdeli görüyo
rum : 

Şimdi öğrendik ki, Sayın Komisyon şu sınırı 
'belli olmayan tahdit süresini üç yıl olarak koy
muş. Yani; «Toprak ve Tarım Reformu Bölgesi 
olarak (belirtilen yerlerde Bakanlar Kurulu kara
rının yayınlanma tarihinden itibaren, o bölge
deki reform uygulamasının mülkiyet dağılımı açı
sından sona ermesine kadar temliki tasarruflar 
durdurulur.» biçimindeki bu maddeyi, «Üç yıl 
için durdurulur» biçiminde değiştirmiş, Arkadaş
larım, ibu büyük sakınca getirir. Neden? Ben Sa
yın Komisyon Başkanından sordum; «Üç yılda za
ten bitirilecektir bu.» dediler. Bitmezse? Bitirile-
cdetir. Bitirilmediği takdirde müeyyide getirilmi-
yorsa ibu maddede, «bitirilecektir» demek temen
niden öteye gidemez. Bitmediği takdirde kıyame
tin de kopacağını bilmek lâzım. Üç yıl içinde bi
ter mi? 
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BAŞKAN — Sayın Özgünor, lütfen bağlayı
nız. 

.TURHAN ÖZGÜNER (İçel) —. Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Arkadaşlarım, üç yıl içinde bu uygulama bir 
•bölgede bitmediği takdirde, temliki tasarruflar ra
hatlıkla boşalacak ve istediği gibi temlik yapıla
bilecektir, tapular kaçırılabilecektir. Bu müeyyi-
des'iyle (beraber geldiği takdirde, (taraftarız) sü
rat temin eder üç sene; müeyyidesiz her hangi 
bir surette galen bu tedvin tarzı büyük sakınca 
yaratiJ. 

Bunu gerde Komisyonun, gerek Hükümetin, 
gerde Yüce Meclisin dikkatlerine arz ediyorum. 

'Saygılar sunanın. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, buyu

run. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye'de henüz tapulama ve .kadastro ya

pılamamıştır, kimin ne miktar toprak sahibi ol
duğu tahmine müstenittir. 

Toprak reformunu gerçekleştirelbilmele için 
evvelâ paraya ihtiyaç vardır; diğerlerinin bir 
an için yapıldığını kabul edelim. Şimdi, (büyük 
arazi saJhipleri, evvelâ endişe ile, ine zaman Ba
kanlar Kurulu gelip, Ibenim toprağımı dağıt
mak için karar verecek diye bekleyecek. E, tapu
da temlik, tasarruf yapamıyorsun, zilyedliği 
devredemiyorsun, paraya ihtiyacın olduğu za
man Ziraat Bankasına, Ziraî Donatıma veyahut 
Tarım Kerdi Kooperatifine ipotek ediyorsun. Bu 
'borcunu ödeyemediğin zaman; ıgel, Ibenim mali
mi al, beni kurtar diyorsun. 

'Benlimi dikkatimi çeken (bir husus oldu. C. H. 
P.'li arkadaşlar kusura Ibakmasın; başka bir 
meselede her ıgün Meclisi yıkarken, Iburada mül
kiyeti takyit eden ve uzun ızaman mal sahiplerini 
bir nevi baskı altında tutacak olan nükümden 
ne kadar memnun olduklarını" ıburada ilfade etti
ler. Demek ki, (bunun yaratacağı huzursuzluğa 
hiç bir zaman kulak vernıijyorlar. 

Bu bakımdan fou maddenin süratle yumuşa
tılması ve toprak sahibi olan insanları da uzun 
zaman baskı altında tutmamanın yolunu Ibulmak 
lâzımdır. iSayıgılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, (buyurun. 
REŞİT ÜLKER '(İstanbul) — Değerli arka-

daşlarım, 18 nci maddede'; '«Toprak ve Tarım 
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Reformu böllgesi olarak belirtilen yerlerde, Ba
kanlar Kurulu kararının yayınlanma tarihin
den itibaren »o bölgedeki reform uygulamasının 
•Mülkiyet dağılımı açısından sona ermesine ka
dar, .gerçek kişilerle özel ihukuk -tüzel kişilerine 
ait araziden tapuda kayıtlı olanlar devir ve 
temlik edilemez vee tapuda kayıtlı 'olmayanların 
zilyedliği devredilemez.» diyor. 

Şimdi, bu fıkra Toprak Reformu bakımın
dan ; yerinde olarak .getirilmiş, belli Ibir süre de 
konmamış. Sayın Komisyon ise bu fıkraya üç 
senelik bir süre koymuş bulunmaktadır. 

Şimdi, akla gelir ki, (böyle bir süre konulun
ca mecbur olunur, işler süratlendirilir ve iş bi
tirilir. Bu bir ihtimaldir, yani böyle bir ihtimal 
yoktur -demek mümkün değildir. Ama tersine de 
düşünmelk mümkündür. Böyle bir süre konulun
ca hu işte menfaati olanlar, işlerin ağır ;gitmesini 
sağlamak için, elinden gelen gayreti göstermek 
suretiyle bu süreyi geçirtirler. E, geçirtirlerse. 
ne -olur? Üç. sene zarfında, üç senelik Ibir müd
det içinde yapılmazsa, yani buraya üç sene kay
dı konulursa ne olur? Ondan sonra yapılacak 
tasarruflar serbesttir. Bundan ne çıkar? İşin 
başlangıcından o .ana kadar yapılmış olanlar ka
rnimin şümulü içerisine girmiş olurlar, o üç se
nelik müddeti şu veya bu vesile ile, şu veya bu 
yolla (geçirmiş olanlar ise bunun şümulü -dışın
da kalabilirler ve (böylece (bu, yerden yere deği
şir; arazinin değeri çok olan yer 'vardır, değeri 
-aa olan yer vardır. Değeri az olan yerde buna 
tevessül edilmeyebilir, doğrudur; ama arazinin 
değeri çok yüksek olan yerde her türlü kanunî, 
gayrikanunî, araçlar kullanılarak Ibu işler ge-
ciktiriliı'. 

O bakımdan, ilk şekil yerindedir; elbetteki 
(bunu Ibu şekilde getirmiş olanların dayandıkları 
bir temel vardır. Günkü mesele 'Türkiye'de ilk 
defa konuşulan bir mesele 'değildir, yıllardan 
beri üzerinde konuşulmuştur, üzerinde çok ko
nuşulan mevzular 'gittikçe olgunluk kazanır. O 
'bakımdan arz ettiğim şekilde getirilmesi kanaa
timizce yerindedir. Aksine hareket edildiği tak
tirde büyük sakıncalar doğacaktır. Onun için 
'bu şekilde getirilen «üç yıl» kaydının maddeden 
çıkarılması gerektiği kanaatini taşımaktayım. 

(Saygılar sunarım. 
•BAŞKAN —• Komisyon Başkanı Sayın İlha

nı} Ertem, buyurun. 

I OEÇÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Muhterem Başkan, değer
li arkadaşlarım; 18 ncı maddede de yine (birbiri
ne aykırı olan görüşler çarpışma durumuna gel
diler 

-Sayın Bahri Dağdaş, temliki tasarrufların 
durdurulmasını Anayasaya ve mülkiyet hakkı
na t, aykırı telâkki eder; diğer taraftan da Ko
misyonun -bu temliki tasarrufları bir süre ile 
bağlanmasını yersiz bulur. 

Muhterem arkadaşlarım, mülkiyet hakkı 
konusunda çok konuşuldu, teferruata girmek, 
tekrar etmek istemiyorum. Anayasanın 36 ncı 
'maddesinin ikinci fıkrası belli; ama onun yanın
da 36 ncı maddenin gerekçesi de belli. Anayasa
mızın 36 ncı maddesinin ıgerekçesi diyor ki : 

«Artık ımüikiyeU hakkı Roma Hukukundaki 
anlamında, ferdin toplum menfaatini dahi he
saba katmaksızın, istediği 'gibi kullanacağı bir 
haik, hudnlfcsuz bir hürriyet niteliği taşımamaiktadır. 
Batı medeniyetinin -öncüleri olan ve kollektif 
iktisat temayüllerinden çok uzak bulunan mem
leketlerde ve hattâ eski hukukumuzda dahi mül
kiyet anlayışı, mülkiyetin 'aynı mamanda sosyal 
karaktere sahip bir hak olduğu yolundadır.» 

36 ncı maddenin gerekçesi bu kadar sarih 
iken; Komisyonda dinlenen bütün hukuk pro
fesörleri, -artık Roma Hukuku anlamında bir 
mülkiyet anlayışının kalmadığını, mülkiyetin 
birtakım haklar yanında görevler de (getirebil
diğini; bütün demokratik ülkelerde, Battı ülke
lerinde mülkiyet hakkının kamu yararı için sı
nırlandırılabileceğini, çeşitli tarzda tanzim edi
lip kayıtlanabiteceğini ifade etmişlerdir. 36 ncı 
maddenin ve -gerekçesinin de sarih hükmü kar
şısında, hâlâ, «tapu deliniyor», hâlâ «mülkiyet 
aykırı hareket ediliyor» demek, ne Anayasamız
la, ne de Toprak ve Tarım Reformu hakkında 

1 bilgi ve görüşlerine müracaat edilen Türkiye'-
j 'deki üniversitelerin profesörlerinin Komisyon-
| dak-i yaptıkları konuşmalarla bağdaşmaktadır. 
I Binaenaleyh bu maddede mülkiyet hakkını ren-
I elde edici, mülkiyet hakkının zedeleyici biç bir 
! hüküm yoktur. 

İkinci konuya gelince; 
Muhterem arkadaşlarım, bu temliki tasar

rufları durdurmak ilelebet devam mı etsin? Bu 
da bir aşırı 'görüştür, l^te Komisyonunuz 'Saym 
Baraıı'ın, Sayın Karakeçili'nin ve Sayın Fevzi 
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Güngör'ün vermiş oldukları önergeleri dikkate 
almak suretiyle 'okunmuş olan yemi metni- ted
vin etmiştir; Iburada temliki tasarrufları üç yıl
la sınırlamıştır. Hükümet üç yılda muhakkak 
surette (bu meseleyi sona erdirecektir. Gereken 
tedbirleri alacaktır, personel adedini çoğalta
caktır, herşeyi yerine getirerek üç yılda bunu 
mutlaka (bitirecektir. 

(Bitiremezse ne olur? O kadar fevkalâde 'bir 
hâdise olursa, 'Büyük Meclise gelir, o hadisede
ki zarurî.sebepleri- sayarsak, (bir müddet uzatıl
ması teklifini getirir. Yüksek Meclis kabul bu-
yurursa özel bir kanunla bu süre, çok haklı ise 
o hadiseye münhasır olmak üzere uzatılır. 

Diğer (hususta, sulama şebekelerinin gerçek-
leşmesinde de bu süre beş yılla sınırlandırılmış
tır. Biraz evvel söylediğim gibi, ne aşırı, Roma 
Hukukumun herşeyi yapabileceği anlayışını ta
şıyan mülkiyet anlayışına, ne de âmıme yararı 
vardır diye mülk sahiplerini sonsuz şekilde ren
cide ledici, tedirgin edici bir tedbire yanaşmayan 
Komisyonumuz, demin <arz ettiğim »üzere, üç 
önergenin ışığı altında <okunan madde metnini 
tedvin etmiştir. 

Ara ederim. 

(BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Dağdaş, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DA&DAŞ 
/(Konya) — iSaym Başkan, muhterem, milletve
killeri; Temliki tasarrufların durdurulması; 
mülk sahiplerini bir nevi' kaçakçı ilân 'etme, hır
sız, dalaverici ilân etme mânasına gelir hukuk
ta. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yok ca
n i m i . 

•BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, bü
yük mânada böyledir. 

Neden temliki tasarruf? Reform yapacaksın, 
şunu yapacaksın, bunu yapacaksın; doğru. Islâ
hata taraftar olmayan tek »çiftçiyi tanımıyorum 
ben; yoktur Türkiye'de. Sen gelip adama «Biri
ni bin yapacağım,» diyeceksin de, o da kaçakçı
lık yapacak; bunun için de sen (temliki tasarruf
lara başvuracaksın. Bu, milletimize bir (bühtan
dır çiftçiye bir bühtandır. Bunu böylece belirt
mek istiyorum; milletin kürsüsünden ve Türki
ye radyolarından da duyurmak istiyorum; yok
tur Türkiye'de böyle bir kaçakçı; yoktur Tür
kiye'de böyle bir hilebaz... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Böyle 
diyen de yok. 

BAHRt DAĞDAŞ ı (Devamla) — Temliki ta
sarrufun mânası budur; ihtiyatî tedbirin mâna
sı budur hukukta; burada hukukçular vardır.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Öyle yanlış 
konuşursan hukukçular da seni tasvip etmez. 

BAHRİ DA&DAŞ (Devamla) — Bakınız, 
ben yanlış düşünmüyorum. Anayasanın 8)6 ncı 
maddesi üzerinde konuşan Fethi Çelikbaş'ın ko
nuşmasını okuyorum; bakınız Sayın Çelikhaş 
no diyor? 

ı«Muhterem arkadaşlar, evvelce huzurunuz
da gerek 'mülkiyet hakkı, gerek miras hakkı üze
rinde konuşmamış olsaydım katiyen huzurunu
za çıkmayacaktım. Bizim burada tamamen mem
leketin hayrına,, milletimizin nef -ine yaptığımız 
müzakereler maalesetf bâzı kötü niyetli insanlar 
tarafından kötü istikametlerde vatandaşlara ya
yılmak istendiği için...» Demek ki o 'zamıan da 
toprak reformcuları varmış; «... şimdi huzuru
nuzda kıymetli Komisyona, müzakerelerden il
ham alarak yaptığı tadil teklifi...» Yani, bundan 
evvel müzakereler vardır, 36 ncı madde başka 
şekilde gelmişti; Komisyon onu tadil etmiş; 
Çolikbaş da diyor k i ; «Bundan dolayı Komisyo
na teşekkür ederim» Toprak reformcularına kar
şı, o zamanki mülkiyet düşmanlarına karşı, o 
zamanki mülkiyeti hırsızlık sayanlara karşı di
yor Çelikbaş bunları* 

Okumaya devam ediyorum. 

«Tadil teklifi dolayısıyle teşekkür etmek is
tiyorum ve sayın Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun 
mütalâalarına iştirak ederek arz ve iifade edeyim 
ki, Komisyonun tadil teklifi Medenî Kanunu
muzun getirdiği, bugün Türk Milletinin alışık 
olduğu şekilde bir mülkiyet hakkı ve tasarrufu 
imkânını getirmektedir ve gerçekten Komisyo
nun getirdiği teklif Medenî Kanunumuzun 618 
nci maddesinin kabul ettiği mülkiyet hakkına 
tamamen uymaktadır. 

Medenî Kanunun 018 nci maddesi şöyle der: 
»Bir şeye mâlik olan kimse o şeyi kanun dairesin
de dilediği gibi tasarruf etme hakkını haizdir. 
Bu ifade tarzı sosyal bir görüşe uygundur. Bu
gün Komisyonun Anayasamıza sokmak istedi
ği de bundan başka biş şey değildir. Miras hak
kının da Anayasada tasrih edilmesi faydalıdır. 
Mülkiyet hakkı, miras hakkını da ihtiva ediyor 

— 454 — 



M. Meclisi B : 123 7 . G . 1973 0 : 1 

demektense, sarahaten «herkesin miras 'hakkına 
sahibolacağmı metne ithal etmek çok daha doğ
ru 'olur ve faydadan da halî değildir. Bu fayda
yı, zait dahi oka, vatandaşa 'bir huzur vermek, 
onda bir feralhlık temin letmek için mahzuruna 
nispeten faydası çok daha önemli olacağından 
yerindedir» diyor, 

Şimdi işte 3i6 ncı madde bu. 36 ncı maddeyi 
(bu inançla halkın oyuna götürmüşsün, 3i6 ncı 
maddeyi hu inançla Komisyonun huzuruna ge
tirmişsin ve bu '36 ncı madde bu şekilde tedvin 
edildiği için Medenî Kanunun Anayasaya aykı
rılığı iddia edilemiyor ve yürürlükten kaldırıla
mıyor. 'Sen, Medenî Kanunla tanınmış haklarla, 
hiç »hakkın yokken buna amlbargo koyuyorsun. 
Buna, hukuka inanan hiç, kimse inanmaz. Bunun 
hukuk Devleti anlayışıyle, sosyal (hukuk Devle
t i anlayışıyle de bağdaşmasına imkân yoktur. 

İşte, 36 ncı madde bu. 36 ncı madde İbu esp
ride Türk halkoyuna sunulmuştur. Bu espri ile 
şu 86 ncı madde Medenî Kamunun 61$ nci mad
desinle uygun olarak tedvin edilmiş ve o zaman
ki Anayasa Komisyonunda kaJbul -edilerek me
tin haline getirilmiştir. 

Hiç kimse kendini bu metnin dışında müta
lâa edemez. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN —- Kifayeti müzakere önergesi 

vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa] 
Konuşulmakta olan madde aydınlanmıştır, 

kifayeti arz ve teklif ederim. 
İManisa 

Mustafa Orhan Daut 

BAŞKAN •— Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. ıKaJbul edenler.. KaJbul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

Evivelâ, madde üzerinde söz almayan sayın 
milletvekili bulunduğunu zannederek lönerge-
leri okutmuş idim. Bu sebeple. Komisyondan ay
rı ayrı soracağını. Esasen, önergeler Komisyo
na da ayn ayrı tevdi edilmişti, zapta da ıgeçmiş 
(bulunmaktadır. 

'Sayın Seydiheyoğlu, Durakoğlu ve Özgüner 
tarafından verilen önergeye Sayın Komisyon 
katılıyor mu efendim!.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İMAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ?.. 

BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE
FORMU MÜSTEŞARİ SABAHADDIN ALPAT 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-
mıyorla.'. 

önergenizi kısaca izah. etmek üzere buyurun 
Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

fl'8 nci maddeye ilâve ikinci fıkra 'Oİarak şu
nu getirmek istiyoruz : «Toprak Reformu böl
gesi olarak belirtilen yerlerde, sahipleri tarafın
dan arazi ve bildirim kâğıtlarında gösterilen 
ve bölge dışında 'bulunan diğer .araziler de yu
karıdaki fıkra hükmüne tabidir.» 

Yukarıdaki fıkra; Komisyonun getirdiği üç 
yıllık tahdide uyan veya reform uygulaması bi
tinceye kadar devam edecek olan tahdit. Yani 
•temliki tasarrufların durdurulması. 

Arkadaşlarım., Toprak ve -Tarım Reformu, 
şüphesiz ayn'a değil, şahsa bağlı bir reform
dur, kişilere Dağlı hir reformdur. Kişilerin ta
pulu veya tapusuz arazi miktarı, sulu veya ku
ru, bahçe, yahut bağ... Bunun şahısla olan ilgisi, 
şahsın verdiği bilgi ile, yani buradaki deyimiy
le «-(bildirge» ile saptanacaktır. E, şimdi o şahıs 
hir bilgiyi vermiş ve tapulama bölgesinde be
nim şu kadar sulu veya kuru arazim var (Tapu
lu veya tapusuz) demiş. Ancak, şahsa bağlı olan 
İbu reform; o bölgenin dışındaki bu şahsın, çok 
'geniş arazi miktarını gözönünde tuttamadığı 
takdirde uygulamanın ne 'getireceğini anlaya
bilmek mümkün değildir. 

Arkadaşlarım, bu büyük sakınca yaratır. 
Bir böıölgeye reform uygulamasını getirmişsi
niz, o bölgede o şahsın arazisi bu 1 ve 2 numa
ralı tablolarda öngörülen sınırları aşmaz; aş
madığı takdirde, toprak ve tarım reformu uy
gulaması içerisine bu kişi girmeyecektir. An
cak, 5 ilâ 10 kilometre ilerde bu bölgenin sınırı
nı aşan kısımda bunun tapulu veya tapusuz, 
kuru veya sulu ıgeniş arazisi »mevcutsa, bunu bu 
uygulamadan nasıl ayrı tutarsınız? Nasıl ayrı 
tutarsınız bu şahsı, bu 1 ve 2 numaralı tablonun 
dışında1?. Bunu nasıl mütalâa edersiniz, bunu 
anlamak mümkün değildir. Eğer, açıklamak ge
reğini. arkadaşlarım lütfederlerse memnun olu
ruz. Biz bunu sakıncalı görüyoruz ve böyle anlı
nız ; fakat huna rağmen kendileri sakıncalı gör
mezlerse, hiç değilse bu mâruzâtımın zabıtlara 
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geçmesi, uygulamaya yardımı olması bakımın
dan yararlı olacağı kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 'Sayın özgüner, Sayın Durak-

oğ.lu, Sayın Seydilbeyoğlu tarafından verilmiş 
bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. önergenin dikkate alınıp alınıma-
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikka
te alınmasın kaJbul edenler.. KaJbul etmeyenler. 
Kafbul edilm>emiştiı\ 

IS ayın Bahri Karakeçili ve Sayın Baha Mü-
derrisıoğlu tarafından verilmiş 'bulunan önerge
ye Komisyon iştirak 'ediyor mu .efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYOıV BASILANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Saym Ba
ran'm, Sayın Karakeçili'nin ve Sayın Fevzi 
'Güngör'ün .önergelerini dikkate «alarak yeni bir 
metin hazırladık. Yani,... 

BAŞKAN — Efendim doğru, haklısınız. An
cak, bu durum muvacehesinde hu önerge saihip-
lerinin önergelerini geriye almaları hali müm
kündür. Çünkü, dikkat ettim, siz, muti adca onla
rın teklüf ettikleri metinleri almamışsınız, de
ğişik olarak.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Tabiî efendim değişik; 
ama esasta bir.... 

BAŞKAN — Fikir olarak öyle ama, talbiî bu, 
önergenin muamelesinde uygulanamaz, önerge 
kalbul 'edildiği takdirde aynen işleme girer. Bu 
bakımdan katılıyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Geri almıyorlarsa katılmı
yoruz.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, Sayın 
Bahri Karakeçili ve Baba Müderrisoğlu'nun öner
gesinin, yeniden tedvin edip Başkanlığa verdik
leri maddede yer almış olduğunu, bu sebeple ka
tılmadıklarını ifade ediyorlar. 

Hükümet katılıyorlar mı?.. 
BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE

FORMU MÜSTEŞARI SABAHADDtN ALPAT 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Br./hri Karakeçili ve BaJha Müderrisoğlu tarafın
dan verilmiş ve okunmuş olan 'önergeye katıl

madıklarım beyan ettiler. Diikfkaıte alınıp alınımatma-
sı hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
malını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul 
cdilmemiştii'. 
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Sayın Coşkun Karagozıoğlu tarafından veril
miş olan önergeye Komisyon katılıyorlar mı 
efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edime) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Sayın Hükü
met .'.. 

BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE
FORMU MÜSTEŞARI SABAHADDİN ALPAT 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar.. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu 'oylarınıza arz .edeceğim. 
Dikkate alınmasını kalbul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mustafa Fevzi Güngör, Önergenizi... 
MUSTAFA FEVZİ OÜNGOR (fetanlbul) — 

Yeni tedvin edilen madde, istenilen (hususları 
getirdiği için önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Mustafa Fevzi Gün-
ıgtör, yeniden tedvin edilen madde muvacehesin
de önergesini geri aldığını ifade etti. 

Sayım Komisyon, Sayın irfan Baran'm 'öner
gesine katılıyor musunuz efendim?. 

İRFAN BARAN (Konya) — Komisyon met
ni benim 3 yıllık metnimi aynen aldığı için1 ben 
Komisyon metnine katılıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon metni töoergeniızi 
kapsadığı cihetle geri alıyorsunuz, değil mi 
efendim?.. Çünkü aynı şekilde işleme koyama
yız, aynı mealde değil. 

(Komisyonun, Başkanlığa tevdi ettiği metni 
okutuyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
başka bir önerge daha vardı. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Sayın Re
şit Ülker'in bir önergesi vardı, Genel Kurulun 
ittihaz etmiş «olduğu karar gereğince muamele
ye koyamıyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOÖLU (Kastamonu) 
— Saym Basan, bu nasıl oluyor? 

BAŞKAN — Oylamadım efendim, oylama
dım.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Oylayamazsı-
nii2! efendim.. 

BAŞKAN" — Tefhim ettim efendim.. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Oylama değil, şimdi okunuyor. 
BAŞKAN — Hanginize cevap vereyim?.. Si-

• ze mi cevap vereyim, Sayın Reşit Ülker'e mi ce
vap vereyim ?.. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — önerge ver
dim, usul hakkında söz istiyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, sizden ayrı bir şey soruyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker bir önerge 
verdi şu anda... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Komisyon yeni bir metin ıgetirdi ve bu metinde 
buraya getirilen ve Komisyon metninde olma
yan «3 sene» kaydı vardır. 

BAŞKAN — Komisyon metin getirmedi 
efendim, Komisyonun teklifi var. Ben önce me
tin olarak EL!8 nci maddeyi buradan okutuyorum, 
en sonunda da Komisyonun yeniden tedvin etti
ği kısmı okutuyorum. Genel Kurul kabul buyu-
rursa tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum, diyorum. 

•REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyon ye
ni bir karar almadı mı? 

BAŞKAN — Efendim ?... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyon bu 
arada bir karar aldı, ben bu kararın aleyninde-
yîm. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Genel Kuru
lun ittihaz etmiş olduğu karar muvaeeihesinde 
önergemizi işleme koyamıyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usulsüzlük 
var Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ifade ettiniz; 
«Usulsüzdür» diyorsunuz. Ben de usulsüz değil
dir diyorum. Mesele halloldu, zapta geçiyor.. 

Buyurun 'Sayın Seydibeyoğlu, sizi bir din
leyelim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Bir hususta aydınlanmak istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurunuz »beyefendi. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Şimdi, önerge verilen bütün maddelerde, ar
kadaşlarımız önergelerini geri aldıklarını söy
lediler. 

(BAŞKAN —Hayır.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Aldılar. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Mustafa Fevzi 
Güngör aldı.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Öbürü de aldı.. 

(BAŞKAN —• Sayın İrfan Baran: «Metinde 
' yer almıştır, bu sebeple alıyorum» dedi. Çünkü 

aksi halde uygulama sistemi yoktur. Bir öner
geyi Genel Kurul teka/bbül eder.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Şimdi geri alman önergeler olmasaydı, ko
misyon nasıl madde yapıp getirirdi!. 

BAŞKAN — Ne demek 1. Sayın Seydibey
oğlu sizin sormak istediğiniz nokta nedir? Baş
kasının önergesi... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Ben de komisyonun üyesiyim, 'böyle bir karar 
alamazdı. 

BAŞKAN —Kim?. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Şimdi efendim bu önergeler olmasa idi, Ko
misyona madde gelmese idi bu kararı nasıl ala
caktı? Bu metni nasıl getirecekti? Bunu öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN —• önergeleri aldı, Komisyon ye
niden çalıştı bize bir metin getirdi. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—. önergeler geri alındı. 

BAŞKAN — Ama biz o metni müzakereye 
vazetmiş değiliz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Yeni metin getirdi. 

BAŞKAN —• Biz eski metni müzakereye va
zediyoruz. Çünkü 'bu arada birçok önergeler 
vardır. 

•MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Yeniden müzakere açmanız gerekir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner-
ıgeler reddedildi.. 

'BAŞKAN —• Okutuyorum efendim, 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— O zaman yeniden müzakere açmanız gerekir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşıldı efen
dim, anlaşıldı.. 

«Temliki tasarrufların durdurulması. 

Madde 18. — Toprak ve Tarım Reformu böl-
'gesi olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Kuru
lu kararının yayımlanma tarihinden itibaren o 
bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet dağı
lımı açısından sona ermesine kadar, gerçek ki
şilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden 
tapuda kayıtlı olanlar devir ve temlik edilemez 
ve tapuda kayıtlı olmayanların zilyedliği dev
redilemez. Ancak, bu süre üç yılı aşamaz. 
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OBu gibi arazi yukarda belirtilen süre içinde 
ancak T. C. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî 
Donatım Kurumuna ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine ipotek edilebilir. 

İpotek edileni bu taşınmaz malların satışı ge
rektiği takdirde, bedeli, alacaklı banka, kurum 
ve kooperatife ödenmek suretiyle taşınmaz mal, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
-geçeı'., 

'Toprak ve Tarrm Reformu bölgesi olarak be
lirtilen Devlet sulama şebekesi alanlarında, tem
liki tasarruflar, sulama şelbekesi tamamlanıp 
sulamaya geçilineeyo kadar durur. Ancak, bu 
süre beş yılı geçemez.» 

BAŞKAN — Hükümet Komisyonun bu tek
lifine katılıyor mu efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
'Tasarıdaki metni tercih ediyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet tasarıdaki metni 
tercih ettiğini, bu metne katılmadığını ifade .et
tiler. 

Okunan metnin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate aln-
nıasını kalbul buyuranlar.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi-
yorum. KaJbul edenler. Etmeyenler.. Kalbul edil
miştir.. 

Madde 19'u okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TopraJk ive Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
geçecek araızi 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emri
ne geçecek arazi : 

ıMadde 19. — Aşağıda 'belirtilen arazi, Top
rak ve Tarrm Reformu Müsteşarlığı emrine ge
çer : 

a) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştı-
rılacak arazi, 

(b) Devlete aidolup kamu hizmetlerinde 
kullanılmak üzere tehsis edilmemiş olan arazi, 

c) Kazandırıcı zamanaışımı hükümleri sak
il kalmak kaydiyle 766 sayılı Tapulama Kanu
nunun 318 nci maddesi gereğince Hazine adına 
tespit ve tescil edilecek arazi, 

d) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta olup 
da sonradan tahsisi kaldırılan Devlete ait ara
zi, 

I e) Mahallî idarelerin yararlanmasına bıra
kılmış veya bu idarelere tahsis edilmiş olan me
ra, yaylak ve kışlaklar, 

f) Özel kanunlarla Hazinece bedelsiz olarak 
belediyelere devredilen araziden imar plânları
na göre ihtiyaçtan fazla olduğu, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca, ilgili bakanlıkla
rın görüşü alınarak tespit edilecek arazi par
çaları, 

g) Kesinleşen orman tahdit harita ve tu
tanakları dışında bırakılan yabani meyvelik, 
fundalık, makilik ve benzerî arazi ile özel ka
nununa ıgöre orman tanımına girmeyen arazi, 

h) ööllerin ve bataklıkların kuruması veya 
I kurutulması, nehirlerin mecra ve seviye değiş

tirmesi, gül ve deniz kıyılarının dolması veya 
doldurulması ile meydana gelen ve gelecek olan 
arazi, 

i) İskân kanunlarına göre başka yere kar-
I şılıksız yerleştirilenlerin terk ettikleri arazinin 
I tamamı. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (1)) bendi 
I hükmüne göre Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığının emrine geçecek arazide, 28 Aralık 
1960 tarih ve 189 sayılı Kanun hükümleri sak-

I lıdır. Ancak, bu kanun hükümlerine göre satıl
ması istenilen arazinin tarım arazisi olarak kul
lanılmak istenilip istenilmediği Maliye Bakan
lığı tarafından Toprak ve Tarım Reformu Müs-

I teşarlığmdan sorularak, tarım arazisi olarak 
I kullanılmak istenilenler söz konusu müsteşar-
I lık emrine tahsis edilir. Toprak ve Tarım Re

formu Müsteşarlığınca topraksız çiftçiye dağı
tılacak olan toprakların, Millî iSavunma Bakan
lığından devralınan yerlere ait taksitleri veya 

I topluca alınacak ^bedelleri, tahsilat yapıldıkça, 
189 sayılı Kanun hükümlerine göre Millî Sa
vunma [Bakanlığı bütçesinde mevcut veya ye-

I niden açılacak özel tertibine gelir kaydolunur. 

Yukarda (ig) bendi uyarınca Toprak ve Ta-
I rım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek ara

ziden emek ve masraf ihtiyar edilerek ıslâh ve 
ihya edilen yerler üzerinde kazanılmış olan hak
lar ile (h) bendinde belirtilen arazi üzerinde 
kanunları uyarınca kazanılmış olan haklar sak
lıdır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak; Sayın 
Bahri Dağdaş, Sayın Ahmet Durakoğlu, Sey-

I elibeyoğlu ve Özgüner; ıSaym Bahri Karakeçili 
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ve Müderrisoğlu ve komisyonca verilmiş öner
geler vardır. 

ıSaym Seydibeyoğlu, siz grup adına mı ko
nuşmak istiyorsunuz?... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Orup udına konuşacağım; ama... 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, Demokra
tik Parti 'Grubu adına 'buyurunuz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, konuşmadan önce ıbir hususu 
istirham edeceğim. Ben komisyon üyesiyim, ko
misyonca hazırlanan metni bilmiyorum. 

BAŞKAN — Ben imzasına bakarım. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— İstirham ederim; ama ben burada konuşaca
ğım. 

MUSTAFA FEYZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Takip etsin, ne biçim komisyon üyesi? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Komisyona gittik, toplanmadı o gün, ertesi 
gün toplanmış. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu Genel Ku
rul bu meselelerin konuşulacağı yer değil. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Ben mecburmuyum hangi saatte olacağını... 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, lütfen is
tirham ederim. (Gürültüler.) 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Takibedeeeksin, gideceksin. 

(MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Sayın Başkan, komisyon metnini okuyunuz, 
bilelim ona göre konuşalım. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ maddeyi oku
tuyorum ve madde üzerinde söz alanlara söz 
veriyorum. Bilahara verilmiş olan önergeleri 
okutarak muameleye koyuyorum. Bu arada ko
misyonun vermiş olduğu metni de önerge kabul 
ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usule uygun 
olmuyor, o komisyon kararıdır... 

BAŞKAN — O size göre öyle. Kabul eden 
benim, uygulayan 'benim. Siz oturduğunuz yer
de fikrinizi söylersiniz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İster otur
duğum yerde, ister ayakta konuşurum. Yanlış 
oluyor. 

BAŞKAN — Sizin arzularınıza göre olursa 
uygun iş olur, aksi olursa yanlış iş olur. Tat
bikat böyledir, 10 yıldır bu şekilde Meclisi ida
re ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İçtüzüğe ay
kırı oluyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dağdaş. 
D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri;... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—Komisyon evde toplanıyor." 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN —• Sayın Ertem, çok istirham ede
rim efendim. Bir müzakerenin devamına imkân 
veriniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, komisyon 
olarak... 

BAŞKAN — Komisyon meseleleri beni ilgi
lendirmez efendim. Onun kendine mahsus usul
leri vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, komisyo
nun bütün toplantıları teker teker önceden ha
ber verilmiştir. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Bize 
tevdi edilen komisyon raporu usulüne uygun
dur. İmzaları yeter miktarı muhtevidir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; ümidediyorum 
ki, bu geçen zamanı Sayın Başkan bizim hesa
bımıza kaydetmesin. 

BAŞKAN — Saate şimdi 'baktım efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, görüyorsunuz 10 ay müddetle 
iddia edilip huzurunuza getirilen, komisyonun 
huzurunuza getirdiği kanun tekliflerinin, hangi 
ölçüler içerisinde ciddiyetle, vukufla ele alındı
ğı insanı hayret ve ibrete düşürecek bir şekil
de huzurunuzda tartışılıyor. 

Komisyonun üyelerinin bir kısmı: «10 - 15 
gün hiç haberimiz olmadı» diyor. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Meclise gel
miyorlar. (A. P. sıralarından gürültüler, «Mec
lise gelmiyorlar» sesleri.) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Öyle diyor, 
öyle diyor. Ben demiyorum, 'ben demiyorum... 
(A. P. sıralarından «Öyleyse niye konuşuyor
sun» sesleri) Değerli milletvekilleri, bırakın 
konuşayım. Elbette münakaşaları dile getirece
ğim. Niye gocunuyorsun? Gocunma. 
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GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Gocunma ne 
demek1? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Dile geti
receğim, dile getireceğim... 

Demek ki bir pazarlık konusu olmuş, bir 
şeyler olmuş. Yani, ilim, ekonomi, millet, re
fah, saadet, Anayasa; bunların hiçbirisi yok, 
bir hesap işi oluyor. Bir kısmı tutuyor onu 
10 - 12 gün... Evvelâ bilmem neler arası komis
yon?... Meclisin tasarıyı tevdi ettiği bir komis
yon var. Bu önergeler... 

BAŞKAN •— iSaym Dağdaş, 19 ncu madde 
üzerinde rücu edin siz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 19 ncu mad
deye 'geleceğim efendim. 

IBAŞKAN — Komisyonla ne ilginiz var efen
dimi. . 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Efendim, 
komisyonla fevkalâde ilgili. Çünkü komisyon, 
Büyük Millet Meclisinin adına bu işleri tedvir 
ediyor, elbette ilgisi var. 

BAŞKAN — Önergesi geldiği zaman reyini
zi kullanırsınız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi bu 
19 ncu madde, yine de tekrarlıyorum; kanunu 
hazırlayanların, yani bugün 'bir kısım arkadaş
larının örfi idare mahkemelerinde hesap veren 
ve bir kısmı da bu kanunu hazırladıkları za
man bu kanunu "tedvir eden kişiler, - bu müsec-
celdir, bunu kimse inkâr edemez, tamam 
mı? - elbette büyük ölçüde Türkiye'de, Türk 
tarımını arzu ettikleri, istikamete götürmek 
için o kadar dolambaçlı yollarla maddeler ted
vin etmişlerdir ki, dünyanın hiçbir medenî ül
kesinde hukuk anlayışı ve hukuk düzeni, bizim 
hukuk anlayışımız ve hukuk düzenimizle aynı 
paralelde olan medenî Ibir ülkede bunları göre
mezsiniz, mümkün değil. 

Şimdi 19 neu madde ile ne 'getiriliyor? 19 ncu 
madde ile arazi rezervini yine, 'sanki millet şu 
veya 'bu şekilde malını kaçıracak, sanki tarla
ları çuvala sokacaklarmış gibi tedbirler getiri
yor. Canım, neden tedbir getiriyorsun ? Eğer 
'bir şeye inanıyorsan, bu inandığım şey de mil
lete saadet yolu açaeaksa; Devlet olarak, Hü
kümet olarak, siyasî güç olarak bunda fayda 
mütalâa ediyorsan; hukuk düzeni içerisinde açık 
ekonomiye dayalı olarak, gidersin gerçek değe
rini verirsin, satmalırsın, (diğer hür mem

leketlerde olduğu gibi) hakikaten fukaralık
tan kurtarmak istediğin adamlara da vadeli 
olarak ta'hsis edersin. Neden bu tedbirleri geti
riyorsun, sebep ne? 

BAŞKAN — ıSaym Dağdaş, süreniz dol
muştur. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Efendim, 
ikinci defa söz almak üzere, teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. Diğer 
gruplar da konuşsun, size o zaman söz vere
yim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Pe
ki efendim. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, buyurun 
efendim. 

ıC. H. P. GRUBU ADINA MEHMET SEY
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; üzerinde konuşma 
yapmakta olduğumuz 19 ncu madde hakkında
ki Hükümet teklifinin (a) bendinden başka 
bütün bentleri komisyonda değişikliğe uğramış
tır. 

Demin dikkat ettim, bu maddenin Divan kâ
tibi tarafından okunması 5 dakika sürdü; ama 
bizim konuşmalarımız da 5 dakika ile kısıtlan
dı. 

Şimdi bütün fıkralar değişik, bu 5 dakika 
içinde çok önemli olan bu madde hakkında ne 
ifade edebilirim? 

Muhterem arkadaşlarım dedi ki, «(a) bendi 
aynen, değişiklik olmadan geçmiştir.» Şimdi, 
(b) bendinde Hükümet teklifi şöyle idi; «Dev
let ile il, belediye ve köy tüzel kişilerinin özel 
mülkiyetindeki kamu hizmetlerinde kullanılma-* 
yan araziler.» Bu, komisyonda «Devlete aido-
lup kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tah
sis edilmemiş olan arazi» haline 'geldi. 

Burada sadece Devlete aidolan arazi ka
mu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edil
miş oluyor; il, belediye ve köy tüzel kişilerinin 
özel mülkiyetinde olan araziler bunun dışına 
çıkarılmış oluyor. 

Diğer taraftan... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Yok 'öyle bir şey. (e) fık
rası; «Mahallî idarelerin yararlanmasına,..» di
yor. 
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MEHMET- SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Efendim, (ıb) fıkrası böyle. 

Hükümet teklifindeki (c) fıkrası, «Kazandı
rıcı zamanaşımı hükümleri saklı kalmak kay
dı ile tapuda kayıtlı olmayan veya tapu sici
linde malikinin kim olduğu tespit edilemeyen 
topraklar ile özel kişiler tarafından işletilen sa
hipsiz araziler» diyor. Bu, komisyon metninde; 
«Kazandırıcı zamanaşımı hükümleri saklı kal
mak kaydı ile 766 sayılı Tapulama Kanununun 
38 nci maddesi gereğince Hazine adına tespit 
ve tescil, edilecek arazi» haline gelmiştir. 

(d) fıkrasında, mahallî' idareler tarafından 
işletilen sahipsiz' araziler vardı. Bugünkü (d) 
fıkrası; «Kamu hizmetlerinde kullanılmakta 
olup da sonradan tahsisi kaldırılan Devlete ait 
arazi» halini almıştır. 

Yine (e) fıkrasında, eski teklifte (Hükümet 
teklifi), '«4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu ve öteki kanunlara göre dağıtılan tah
sis, tescil veya temlik edilen topraklardan geri 
alınılmış bulunanlar ile, bu kanun veya ilgili 
kanunlar hükümlerine göre geri alınacak top
raklar» denildiği halde, bu çıkarılmış; «Mahal
lî idarelerin yararlanmasına bırakılmış veya bu 
idarelere tahsis edilmiş olan mera, yaylak ve 
kışlaklar» halini almıştır. 

(f) fıkrası: «Kamu hizmetlerinde kullanıl
makta olup, sonradan tahsisin kaldırılması so
nucu Devletin ve öteki kamu tüzel kişilerinin 
özel mümkiyetine veya hüküm ve tasarrufu al
tına geçecek arazi» şeklinde iken, «Özel kanun
larla Hazinece ıbedelsiz olarak 'belediyelere dev
redilen araziden imar plânlarına göre ihtiyaçtan 
fazla olduğu, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak 
tespit edilecek arazi parçaları» haline getiril
miştir. 

Yine (g) fıkrası; «Mülhak ve mazbut va
kıfların tüzel kişilikleri adına Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve mütevellileri tarafından tasar
ruf edilegelmekte bulunan vâkıf arazisinin; bu 
kanunun 6 ncı maddesine uygun şekilde Vakıf
lar Genel Müdürlüğünce işletilmeyenlerle işle
tilmekle 'beraber, vakfın kuruluş amacına uy
gun olarak hizmet yapmadığı, Toprak Tarım 
Reformu Müsteşarlığı ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce birlikte tespit edilen arazi» şeklin
de iken... 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, süreniz 
dolmuştur. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, 'bütün bunları izah etmem gere
kiyor. Ne yapalım, mecburen tekrar söz alaca
ğız. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Alırsınız. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, zaten sıra siz

de efendim. 
C. G. P. Grubu adına iSaym Hasan Tosyalı, 

buyurun efendim. 
O. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA

LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli ar-
daşlarım; 

Toprak ve Tarım Reformunun sosyal amaç
larını, iktisadî, siyasî amaçlarını ve teknik me-
todlarını en iyi şekilde değerlendirmek üzere 
tertibedilmiş olan 19 ncu madde üzerinde C. G. 
P. Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

iSözlerime başlarken Hükümete ve komisyo
na, bu kadar güzel bir maddeyi getirmiş olma
larından dolayı takdirlerimizi bildirmek isterim. 
Çünkü, biz parti olarak şuna inanıyoruz ki, 
Türkiye'de ele alınması lâzımgelen 10 milyon 
orman köylüsü 15 bin köyde yaşamaktadır. 
Bu köylü, bu Toprak Reformu sayesinde az da 
olsa refaha kavuşacaktır. Şöyle ki ; 

19 ncu maddenin (g) fıkrası diyor ki : «İl
men ve fennen orman olmadığı kesinleşen or
man tahdit, harita ve tutanakları dışında bıra
kılan yabanî meyvelik, fundalık, makilik ve 
benzeri arazi ile özel kanununa göre orman ta
rımına girmeyen arazi topraksız orman köylü
süne dağıtılmak üzere Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının emrine tahsis edilir» 

Muhterem arkadaşlarım, ıbu fıkradan orman 
köylüsünün, nüfusumuzun üçte birini teşkil 
eden orman köylüsünün duyacağı hazzm, du
yacağı ferahlığın hududu yoktur. Hani bu ta
sarının sosyal yanı yoktu? İşte sosyal yanı; on 
milyon orman köylüsü ele alınmış vaziyette. 
Hani !bu tasarının ekonomik yanı yoktu? İlmen 
ve fennen orman olan arazi arasında kalan çok 
geniş sahalar köylünün faydasına tahsis edil
miş bulunuyor, bu kanunla. Burada verimlilik 
olacaktır, yeniden yetiştirilme olacaktır, ekono
mik fayda olacaktır. 
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Dahası var. Bu yerler üzerinde kazanılmış 
haklar saklı tutulmaktadır. Köylüye mal, mülk 
edinme, ağaç yetiştirme, meyvalık yetiştirme, 
arazi edinme imkânları da bu madde ile sağlan
mış bulunmaktadır. Madde fevkalâde güzel ted
vin edilmiştir. Hiç değiştirilmeden ufak redak
siyonlar halinde komisyonda değişiklik yapıl
mıştır ki bunu da kabul ediyoruz, grupça. 

Grup olarak memnuniyetimizi belirterek 
maddenin aynen kabulünü diliyoruz. Saygıla
rımızla. 

BAŞKAN — Sayın ÖzgünerL. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
ISaym Başkan, değerli milletvekilleri; 

C. H. P. adına konuşan değerli hatip (b) 
fıkrasında bir değişiklik olması dolayısiyle ma
hallî idarelerin elinde bulunan arazilerin akıbe
ti ne olacaktır, diye s5ru tevdi ettiler, cevap ve
receğim. 

Hükümet tasarısında mevcudolan bu husus 
komisyonda hir değişikliğe talbi tutuldu. Şöyle 
ki ; (tb) bendine göre yalnız Devlete aidolup 
kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis 
edilmemiş olan arazi Müsteşarlığın emrine ge
çiyor. 

Yine 19 ncu maddenin (e) bendine ©öre ma
hallî idarelerin yararlanmasına bırakılmış olan 
veya hu idarelere tahsis edilmiş olan mera, yay
lak ve kışlaklar yine Müsteşarlığın emrine ge
çiyor. 

Yalnız, mahallî idarelerin mülkiyetinde 
olanlar var. O zaman komisyonda haklı olarak 
C. H, P.'H sözcüler de, diğer partilerin sözcüleri 
de bizi tenkit ettiler, dediler ki ; «iSiz nasıl olur, 
mülkiyeti otomatik emre geçirirsiniz? Ancak 
kamulaştırmanız mümkündür.» 

Hükümet olarak hu haklı eleştiriye katıldık 
ve bunun üzerine 26 ncı maddede bir değişiklik 
yaparak kamulaştırılabileceği hükmünü getir
dik. 26 ncı maddenin (e) bendi hükmüne göre, 
il, belediye ve köy tüzel kişilerinin elindeki ka
mu hizmetlerinde kullanılmayan arazinin tama
mının kamulaştırılabileceğini hükme bağladık. 
Böylece bu araziler de emre, geçecek, ancak; 
kamıılaştırılacak emre geçecek. Dikkat buyuru-

lursa zaten 19 ncu maddenin (a) bendine göre 
bu kanını hükümlerine göre kamulaştırılacak 
ara":! Müsteşarlığın emrine giriyor. 

Yalnız, bunların mülkiyetinde olan araziyi 
bedelsiz almak doğru olmayacağı için, mahallî 
-idarelerin ve belediyelerin mülkiyetindeki ara
ziyi bedelsiz alamayacağımız için kamulaştıra-
eağız. 

Zannediyorum arkadaşımın endişelerine 'böy
lece cevap vermiş oldum. Bu komisyondaki hak
lı eleştiriler üzerine, her partiden gelen haklı 
eleştiriler üzerine yapılan bir değişiklik idi. 

4753 sayılı Kanuna .göre dağıtılan arazile
rin geri alınması meselesi ele 211 nel maddede 
hükme bağlanmış bulunuyor. Böylece burada 
bir açıklık yoktur. Komisyondaki eleştirilerin 
ışığı altında komisyonda hu maddeler hu şekil
de tedvin edildi ve değişikliklere katıldık. 

Yalnız, Hükümet olarak sadece 19 ncu 
maddenin (m) ve (n ^bentlerinin çıkarılmasına 
muhalif olduğumuzu söylemiştik. Yine bu hu
susa katılmadığımızı tekrar belirtirim. 

Bu arada bir hususu da belirtmek isterim ki, 
Sayın Dağdaş, kendilerini bu kürsüden müda
faa etmelerine imkân bulunmayan kimseler hak
kında gerçeğe uymuyan beyanlarda bulunuyor. 
Bu Büyük Millet Meclisinde yapılan bir beyan 
zabta geçiyor. Birinci Erim Hükümeti zamanın
da kurulan teknik komisyonda hiç kimse örfî 
İdare mahkemesine gitmemiştir, haklarında hiç
bir takibat yapılmamıştır. Bunu böylece tescil 
etmek isterim. Burada bulunmayan insanlar 
haksız bir isnatla karşı karşıya bulunuyorlar. 
Komisyonun hazırladığı şeyi beğenebiliriz, be
ğenmeyebiliriz. Katıldığımız yer olur, olmaya
bilir. Ama bunlar hakkında herhangi bir dâva 
olduğunu söylememize imkân yoktur. Sade dâva 
değil, en ufak bir takip dahi olmadı. Bu hususu 
belirtmek isterim. Onun için konuşurlarken bu 
hususa dikkat ederlerse çok iyi olur. 

Ayrıca her fırsattan istifade ederek, madde 
ili ilişkisi 'Oİsun, olmasın, ısrarlı olarak bu ta
sarının sosyalist ve kolektivist bir görüşü ak
settirdiğini söylüyor, Saym Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Doğrudur, 
doğrudur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
(Devamla) — Saym Dağdaş, dünyadaki geli-
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simi iyi takib edersek Japonya komünist mi? 
Japonya 30 dönümle tahdit etti, mülkiyeti. Ja
ponya'nın icapları bunu gerektiriyordu. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — öyle bir şey 
yok, elimde belgeler var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
(Devamla) —• Japonya'nın nüfusu çoktu, ara
zinin bünyesi de müsait geldiği için 30 .dönümle 
tahdit etti. 

Kıta Çin'den isonra hürriyetini muhafaza et
mek üzere kurulan Milliyetçi Çin de mülkiyete 
30 dönüm tahdidini getirdi. Niçin? Arazi dar
dı, komünizme karşı kendisini korumak isti
yordu. Üstelik o araziden yılda dört defa mah
sul almıyordu. 

Her ülke kendi imkânlarına ve kendi şart
larına göre kanun yapar. Herhalde Milliyetçi 
Çin'in de komünist olduğunu iddia edecek de
ğilsiniz. Çünkü o zaman gerçeğe çok aykırı 
düşersiniz. Japonya'nın da komünist olduğunu 
söyleyemezsiniz. Daha ıbaşka misaller de vere
bilirim. Toprak refromu yapan ülkeler vardır. 
Demokratik ülkeler bunu reform anlayışı içe
risinde yaparlar, demokratik olmayan ülkeler 
de 'bunu ihtilâl anlayışı içerisinde yaparlar. 
Hattâ artık son zamanlarda demokratik olma
yan ülkelerde yapılan toprakla ilgili mevzuata 
«Toprak reformu» tâbiri kullanılmamakta, 
«Toprak ihtilâli kanunu» tâbiri kullanılmakta
dır. En son çıkan şimalî Afrika devletlerinden 
hirinin kanunu da (Revolution Agree) toprak 
ihtilâli, haslığını taşımaktadır. 

Biz demokratik ülkelere has kurallar içinde 
memleketimizin gerçeklerine uygun, Anayasa
mızın emri ışığında verimliliği de gözönünde 
tutan, sosyal adaleti gözönünde tutan, ikisine 
de gerekli dengeyi veren hir tasarıyı kanunlaş
tırma çabası içerisindeyiz. 

Bu tasarıyı ikide bir, hep hu zihniyetin mah
sulü diye itham edersek iyi bir iş yapmış ol
mayız, gerçeği söylemiş olmayız. Ben herhalde 
Japonya'nın, Milliyetçi Çin'in, özellikle komü
nizmden kurtulup kendisini idame ettirmek için 
kurulan yeni hir devlette yapılan toprak ref or
unu kanunundaki normları da söyledim. Bunla
rın hiç Ibirisinin kolektivist görüşe ısahiboldu-
ğunıı iddia edemezsiniz. Öyle 'Olmadığına göre 
ısrarla aynı şeyi söylemekte, hakikate aykırı 
şeyleri söylemekte 'devam etmenizi anlamaya 
imkân göremiyorum. 
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Yüce Heyeti saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — 'Sayın Dağdaş, 'buyurunuz. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın" Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
Devlet Bakanı arkadaşımız herhalde beni 

dinlemedi. Ben dedim mi ki, bu kanunu yapan
ları Örfî İdare tevkif etti. öyle bir şey söyle
medim. Bir kısım arkadaşlarını, dedim. Haki
katleri doğru dile getirelim. Mesele 'bundan iba
rettir; birincisi bu. Buradadır, zabıtlardadır, 
tescil ettirdim. 

Şimdi Devlet Bakanının hakikatleri tarif et
mesini hakikaten doğru (bulamıyorum. Elimde 
araştırmalar, ilmî araştırmalar vardır. Bakınız 
burada ne diyor : Japonya, Federal Almanya, 
Fransa en küçük işletme (büyüklüğünün 500 dö
nümün üzerinde olması için gayret ısarf etmek
tedir. 

Ne dedim hen? Dedim k i ; «Mc Arthur gel
di, Japonya'yı işgal etti, hir toplantı reformu 
getirdi. Fakat Mc Arthur gitti, Japonlar kal
dırdı attı.» dedim. 

Ne dedim? Dedim ki; '«İtalya, komünist par
tisinin tazyiki altında, 1950'lerde böyle hir ka
nun çıkarttı.» ben hiç yalan söylemedim haya
tımda.. İlme itibar eden, araştıran bir adamım. 

ıSonra ne dedim? «Kaldırıp attılar.» dedim. 
Öylemidir Büyük Millet Meclisinin muhterem 
azaları? Bunu on defa tekrarladım. «Hattâ» 
dedim, «İtalya'da yalnız toprak vermediler, her 
işletme Ibaşma da 17 000 dolar kredi verdiler 
eline, faizsiz olarak. Buna rağmen hemı toprağı 
alınan, hem toprak verilen 'bıraktı şehre gitti.» 
dedim. Ben dedim bunları, burada. Ondan son
ra da İtalya, tıpkı Fransa gibi Batı Almanya 
gibi (kitabı da buradadır «Fluribereinigun») 
havza amenajmanma dayalı ekonomik ve yeter 
gelirli işletmeleri esas aldılar. Dokümantasyonu 
elimdedir, şimdi arzu ederseniz onu da getirip 
göstereyim. 

Ben iddia etmiyorum, demin ismini huzuru
nuzda okuduğum 20'ye yakın profesör bu şe
kilde, yani şimdi sizin getirdiğiniz, sebepsiz 
yere mülke tavan koyan, gasbetmek için be
delsiz olarak elde etmek için getirilen tasarıla
rın adına kolektivist tasarı dediğini isimlerini 
okuduğum profesörlerin ilmî 'eserlerinden ifade 
ettim. Tekrarlatmayın.. Tekrarlatırsanız, yine 
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de bu kanun sosyalist, kolektivist bir kanun
dur diyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bilâkis sağ
cı bir kanundur. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Kolektivist. 
Senin işine geliyor da onun için.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Hem de çok 
sağcı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Obstrüksi-
yondan vazgeçtim, işine geldi. Hepsini Devlet 
Bakanı tarafından sağladın. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 4 000 dönüm 
bırakan kanunla toprak reformu olur mu? 
4 000 dönüm (bırakıyor. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 4 000 dö
nüm mü, değil midir, maddeî mahsusu geldiği 
zaman orada da konuşacağız. Hiç merak etme. 

Saym Devlet Bakanı ikide bir Milliyetçi 
Çin'den bahsediyor. Muhterem milletvekilleri, 
Milliyetçi Çin bir adadır. Komünist ihtilâlinde, 
bir kısım bizim gibi böyle düşünenleri komünist 
ihtilâli boğdu, adamlar kaçtı Formizo'da otur
dular. Yeni bir iskân. Sen bu 15 milyonluk is
kâna, getirip toprak reformu dersen buna keçi
ler de güler, karıncalar da güler. Mümkün de
ğil. Medenî ülkelerden sayıyorum; Holânda'sı, 
Danimarka'sı, Amerika'sı, Kanadalı , Fransa'sı, 
Batı Almanya'sı, İngiltere'si... Hangisinde gös
terebilirsiniz böyle bir şeydi? Ama ben bu elim
deki ilmî kitapla gösteriyorum ki, Macaristan 
da, Polonya'da, Bulgaristan'da, Arnavutluk'ta 
böyle kanunlar var. Mülk de koymuş, tavan da 
koymuş. 50'0 dönümden, (bin dönümden 200 dö
nüme kadar tavanlar koymuş. Bunları Meclisin-
zabıtlarına yazdırdım, kitabın orjinalinden Al-
mancası ile yazdırdım. Bunlar 25 - 30 tane ilim 
adamı. 

BAŞKAN—Saym Dağdaş.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet Saym 
Başkan, içinde samimiyet olmayan, gene; Türk 
tarımında, kamulaştırmada büyük ölçüde ko
lektivist bir görüş ışığı altında espriler getirdi
ği için bu maddeye de karşıyız. Mukabil öner
gem vardır. Haddizatında komisyon, o /muka
bil önergemdeki bâzı maddeleri çalışmaları sı
rasında kendi metnine aktarmıştır. Onun için 
de komisyona teşekkür ediyorum. Herhalde o 
İlhami Beyin de tasarısında vardı, benim tasa
rımda da vardı; hani şu Tosyalı'nm bağırarak 

söylediği orman köyleri konusu var ya işte 
biz onları o zaman getirmiştik, karşı çıkılmış
tı. Ama Hükümetin getirdiği tasarının içinde 
öyle bir şey yoktu Saym Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — (c) 
maddesini oku. 

BAŞKAN — Saym Tosyalı, lütfen. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Okudum, 

okudum. 
Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

teyen saym üye ?.. Yok. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ben söz 

istiyorum Saym Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Dikmen. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU ı(Kastamonu) 

— Ben grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Farkında değilim. Grup adına 
ikinci defa söz istiyorsunuz. 

Buyurun Saym Seydibeyoğlu. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET SEY
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Saym Başkan, 
muhterem milletvekilleri; demin konuşmama 
başlarken bir hususu ifade etmiştim. O da beş 
dakikalık kısıtlamanın haksızlığı idi. Ben fık
raları karşılaştırmaya başladım, ama yarıda kaldı. 
Saym Devlet Başkanı çıktılar, «26 ncı madde
ye gitmiştir.» dediler. Bunların müzakeresinde 
ben de bulundum, bunları biliyorum; fakat de
ğişiklikleri izah etmek ve yeniden verdiğimiz 
önergeyi izah etmek imkânını bulamadığımızı 
ifade etmek yönünden ben bu talepte bulun
muştum. Demek ki, milletvekillerini konuştur
mamak için söz hakkını kısıtlamakla olgun bir 
kanun metni çıkarmak mümkün değildir. Esas, 
meseleler tartışıla tartışıla anlaşılır ve bir ne
ticeye bağlanılır. Benim ifade etmek istediğim 
bu idi. 

Ben demin karşılıklı olarak okudum ve da
ha bu maddelerin değişikliklerinin ne olduğu
nu okumadan sözüm yarıda kaldı. Bunu ifade 
etmek istiyorum. Netice itibariyle tekrar bun
ları bu beş dakika içinde de ifade etmek müm
kün değildir. Yalnız şunu ifade edeceğim ki, biz 
kanunun daha kâmil, daha âdil bir hale gel
mesi için üç arkadaş önerge vermiş bulunuyo
ruz. Bunu? teker teker anlatmak, izah etmek 
için vakit yok. Bu önergemiz okunduğu zaman 
itibar etmenizi istirham ediyorum. 
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Saygılar sunarım. Bu şekilde de Sayın Ba
kanın tarizinin de yeri olmadığı anlaşılmış ola
caktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, buyurun. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın mil

letvekilleri, 12 Mart öncesi Türkiye'de toprak 
reformu, gerek Meclis kürsülerinde, gerekse 
kuvvet gösterisi kabul edilen Anayasanın ayak
ları sayılan müesseselerin toplantılarında, ge
rekse gazete sütunlarında boy göstermiş bir 
mesele. 

Sayın Bakan konuşmasalardı veya sözlerini 
dinlememiş olsaydım, bu konuşmaya lüzum his
setmezdim. 

Sayın Dağdaş; «Bir kısmı sıkıyönetim mah
kemelerinde muhakeme edilen kimseler de var 
bu işin içerisinde.» dediler. Bu işin 12 Mart ön
cesi fikriyatını yapanlara baktığımız zaman bu 
tasarı tarzında, bu istikamette Türkiye'de zi-
raati çevirebilmek isteyenlerin gazete sütunla-
rındaki makaleleri mevcut. Bu mücadeleyi ma-
kaleleriyle yapanların ekserisi sıkıyönetim mah
kemelerinde veya mahkemelerden beraet edip 
çıkan veya Yargıtayca cezaları bozulanlar da 
bu işin kalemşörlüğünü yapan önderleri oluyor
du. Bugün Türkiye'de bu maddeler ile onların 
fikirleri tecelli ediyor. Türkiye'de noksan olan 
bir husus şudur. 

Türkiye'de bir 12 Mart yapıldığı zaman ve
ya başka bir hareket, sanki o güne kadar Cum
huriyetin kuruluşundan beri hiçbir şey yapıl
mamış Türkiye'de, «Reform, reform» kelimele
riyle Türkiye'de her mesele bir günde hail edi
lecekmiş gibi herkes kendisini akıldane sayı
yor. Onun ıstırabı çekiliyor. Yarın bu ıstırap 
daha çok çekilecek. Bunun geçmişteki münaka
şalarında, bugün bu tarzda çıkışına rey veren, 
konuşanlar, hattâ Sayın Bakan bir zamanlar bu 
fikirlerin münakaşasını yapanların karşısında 
olan insanlardı. Bu realiteyi silemeyiz. 

İkinci husus; Kuzey Afrika'dan bahsediyor
sunuz. Kuzey Afrika'da sosyalist edebiyatı var. 
Kuzey Afrika'yı hür memleket olarak mı önü
müze koyuyorsunuz? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
öyle bir şey söylemedim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Demokra
tik bir memleket olarak mı koyuyorsunuz da 

misal gösteriyorsunuz? Afrikalılar aç, susuz. 
Ekmeğe hasret çekiyorlar. Bu tarzdaki edebi
yatı yapanlar, viskisini yudumlayanlar Kuzey 
Afrika'da. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
öyle bir şey söylemedim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Kuzey Af
rika'yı misal verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, orayı misal ver
mediler, yanlış oldu. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Toprak 
ihtilâline gelince... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Kuzey Afrika'yı kollektivist ülkeler için misal 
verdim. 

EKREM DlKMEN (Devamla) — Misal ver
diniz. Bu da 'kolektivizm kokuyor. Çiftçiyi aday 
(gösteriyorsunuz. Tapu mu veriyorsunuz? Koo
peratifleşmenizin istikameti nedir? Mühim olan, 
böyle buhranlı günlerde, bu gi'bi üzerinde genişi 
propaganda yapıldığı için 'bir 'kısım 'komünist 
tahrikatını önlemek için hu (kanun sevk edilmiş. 
Ama... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, 19 ncıı madde mi? 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, 19 ncu madde 
değil mübu? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Evet efen
dim,. Mühim olan böyle günlerde çok objektif 
'görebilmektir, bu kanunları. Hatır için böyle b-ir 
kanunu çıkaramayız, Meclisten. Bu Meclisten 
bu kanun çıkarken hatır için konuşuluyor. Hatır 
için savunuluyor. Verimsiz olan toprağını da-
ığıtmak isteyenler olahilir, Türkiye'de. Bu onla
rın fırsatıdır. Onlar bağırabilir, bunun için., Bu
güne kadar bunun kalemşörlüğünü yapan, 'bu
nun mücadelesini yapanlar bugün bağıralbilir, 
bu kürsüden. ISizin ve bizim gibi inanışta olan
lar bunun hu kadar 'müdafaasını yapamazlar. 
Türkiye'nin realiteleri 12 Mart sonrası değil
dir, evveline de objektifi, projöktörü çevirmeye 
mecburuz. 

İtalya'nın. Yugoslavya'nın misalleri var, mi
sal verdiniz. Çin'den, Japonya'dan geri dönmüş, 
akıbetleri meydanda. İtalya, Yugoslavya ıgiM 
memleketleri misal verdiniz, isim zikretmeden; 
geri dönüş var. Kolektif şirketlerden, Tito'nun 
Yugoslavya'sı geri döndü verim düşüyor diye, 
1% 95'i dağıldı kısa zaman içerisinde ve İtalya' 
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nm geri dönüşünü biliyorsunuz. Ama, kıymet
siz arazisini dağıtmak fırsatını vererek sevin
dirmek ayrı, bugüne kadar bunun edebiyatını 
yapanları sevindirmek ayrı... 

Bir realite var, 12 Mart evveline 'kadar bu
nun 'münakaşası yapılırken karşılıklı m'ücadele 
halinde olanlar mücadeleyi bırakmış ve yanya-
na gelmişlerdir; hazin olan tecelli budur Türki-
tye'de. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 19 ncu mad
de mi bu Sayın Başkan1?.. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Antalya' 
ida siz vilâyette dağıtacaksınız... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, tümünün müza
keresi bitti, tümünün müzakeresini çok evvel 
yaptık, 19 ncu maddeyi müzakere ediyoruz sim-
'di; lütfen oraya geliniz, hiç oraya geliniyorsu
nuz. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Evet, 19 
ncu madde. Sayın Başkan, beş dakika ile tahdit 
(edildiği yetmiyormuş gibi, sizin, konuşan hatibi 
bu tarzda muameleye mâruz bırakmaya hakkı
mız yok. 

BAŞKAN — Var efendim,, 19 ncu maddeye 
ıgelin... 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Kanaati
mi söylüyorum, kanaat havada tutulmaz, konu-
vşacağım. Madde ile ilgili kanaatimi söyleyece
ğim. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde görü
şüyoruz; bir de 19 ncu ımaddeye, oraya gelin. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Oraya ge
lin yok.. Siz, bu sele uymuş kanunun biran ev
vel çıkmasının temini yoluna girmiş 'olabilirsi-
niz; o da beni alâkadar etmez. Ama benim... 

BAŞKAN — O beni ilgilendirmez. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Benim ifa

deme müdahalede 'bulunacağınız bir husus yok, 
haklı olduğunuz bir husus yok. 

BAŞKAN — Genel Kuruldan bir İkaz vâki 
'oldu, 19 ncu madde üzerinde konuşun, 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Lütfen 
İçtüzüğe riayet edin. 

BAŞKAN — Ediyorum, ısizi 19 ncu madde 
üzerinde konuşmaya davet ediyorum1. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — 19 ncu 
maddenin içinde konuşuyorum. 

150 bin dönüm arazi var, Torbalı ile İzmir 
arasında. Türkiye'de 20 'milyon dönüm arazi 
var, tarıma elverişli hale getirilebilecek onu 

ayıklarsınız; toprak reformu ile beklediğiniz 
arazi ise 8 milyon dönüm... Yanlış hesap Bağ
dat ' tan döner. Bir gün Bağdat'tan geri dönme
nin ıstırabını çekmeyelim, millet olarak. Herkes 
hesabım, aritmetiğim kuvvetli diyordu; hesabı 
çok kuvvetli olanlar vardı, hesap meydanda. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur efendim. 
' EKREM DİKMEN (Devamla) — 20 milyon 

dönüm, toprak haline getirilip işlenebilecek ara
zi var. 8 milyon dönüm elde edeceksiniz, İşte da
ğıtma tarzınız; 64J0 dönüm kuru toprak dağıtı
yorsunuz, Adana'da veya Antalya'da, Her na
hiyesi, her kazası aynı verimde mi?.. Teferruatı 
bunlar, ilaha,.. İşin esası, bu kolektivist politi
kanın müdafaasını yapanlarla, bugüne kadar 
karşısına geçenler, hattâ biraz evvel o hazin mi
salleri veren nıulhterem vekil beyefendi, aynı is
tikamette yürüyorlar. 

'Teşekkür ederim. (T). P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN •— Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir, okutuyorum. 

İS ayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim, 
Burdur 

Mehmet! Özibey 

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

Önergeler vardır, okutuyorum. 
Bir de Komisyonca verilmiş önerge vardır, 

bu mesele üzerinde ısrarla duruyorum; yeni re-
dakte değildir. Çünkü, biz maddeyi Komisyona 
vermedik önergeleri verdik, madde Genel Ku
ruldadır. 

Millet Meclisi jSlayın Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarı

sının 19 ncu maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanlığı emrine geçecek arazi : 
Madde 19. — Uygulama alanlarında Tarım 

Bakanlığı emrine geçecek arazi aşağıda göste
rilmiştir '.' 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
'bulunan tarım arazisi, 
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ib) Devletin özel mülkiyetinde bulunııpta 
kamu hizmetlerinde kullanılmayan tarım arazi
si, 

c) Bir veya birkaç köy, 'kasaba veya şeh
rin orta malı olan veya çeşitli (kanunlarla Ha-
izine'ee bedelsiz olarak belediyelere devredilen 
tarım arazisinden gelecekteki ihtiyaçtan çok ol
duğu İçişleri, Tarım ve İmar ve İskân 'bakanlık
larınca belirtilen parçalar, 

ç) Kuruyan göllerden ve nehirlerin doldu-
•rulmasıyle meydana gelen sahipsiz arazi, Devlet
çe kurutulan sahipsiz bataklıklar ile diğer ıslah 
edilebilir arazi, 

d) Yabanî .meyvalık, fundalık, makilik, ya
banî zeytinlik, harnuptuk, sakızlık, bataklık, 
sazlık, tuzlu, alkali asitli, turbiyer, taşlık ve ek
sibe olarak belirtilecek ıslah edilebilir arazi, 

e) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştı-
rılacak arazi, 

f) Bu kanun hükümlerine göre Tarım Ba
kanlığınca satmalmacak tarım arazisi, 

(a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar, bu ka
nunun yürürlüğe girmesi, (c) ve (d) bentlerin
de yazılı arazi ile ilgili bakanlıklarca belirtilme-
•si, (ç), (e), (f) (bentlerindekilerin Hazine adına 
tapuya 'tescil edilmesi üzerine Tarım Bakanlı
ğı emrine geçer. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

nın 19 ucu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Sivas 
Mehmet Seydibeyoğlu Ahmet Durakoğlu 

İçel 
Turhan Özgüner 

Madde 19. — Toprak Reformu bölgelerinde 
ve Toprak Reformu bölgeleri dışında aşağıda 
-belirtilen arazi Toprak Reformu Müsteşarlığı 
emrine geçer : 

a) Bu kanun bükümlerine göre kamulaştı-
rılacak arazi, 

b) Devlet ile il, belediye ve köy tüzel kişi
lerinin özel mülkiyetindeki kamu hizmetlerinde 
kullanılmayan araziler, 

. c) Kazandırıcı zaman aşımı hükümleri sak
lı kalmak kaydiyle tapuda kayıtlı olmayan ve
ya tapu sicilinde malikinin kim olduğu tespit 
edilemeyen topraklar ile özel kişiler tarafından 
işletilen sahipsiz araziler, 

d) Mahallî idareler tarafından işletilen sa
hipsiz araziler, 

e) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu ve öteki kanunlara göre dağıtılan, tahsis, 
tefviz veya temlik edilen topraklardan geri alın
mış bulunanlar ile bu kanun veya ilgili kanun
lar hükümlerine göre geri alınacak topraklar, 

f) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta olup 
da sonradan tahsisin kaldırılması sonucu, Dev
letin ve öteki kamu tüzel kişilerinin özel mül
kiyetine veya hüküm ve tasarrufu altına geçe
cek arazi, 

g) Mülhak veya mazbut vakıfların tüzel 
'kişilikleri adına Vakıflar Genel Müdürlüğü ve
ya mütevellileri tarafından tasarruf edilmekte 
bulunan vakıf arazisinden bu kanunun 6 ncı 
ımaddesine uygun şekilde Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce işletilmeyenlerle, işletilmekle bera
ber vakfın kuruluş amacına uygun olarak hiz
met yapmadığı Toprak Reformu Müsteşarlığı 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce birlikte tespit 
edilen arazi, 

h) Mahallî idarelerin mülkiyetinde bulu
nan veya yararlanmasına bırakılan mera, yay
lak ve kışlaklar. 

i) Özel kanunlarla Hazine'ee bedelsiz ola
rak belediyelere devredilen araziden imar plân
larına göre ihtiyaçtan fazla olduğu Toprak Re-
ıformu Müsteşarlığınca ilgili bakanlıkların ıgö-
rüşü alınarak, tespit edilecek toprak parçaları, 

j) Devletin hüküm ve tasarrufu altında
ki özel mülkiyete konu olmayan tuzlu, alkali, 
taşlık, bataklık arazi ve kesinleşen orman taih-
dit harekât ve tutanakları dışında kalan ya
bani meyvalık, fundalık ve makilik arazi ile 
bilimsel bakımdan orman tanımına girmeyen 
orman içindeki veya ormana komşu arazi, 

k) Göllerin kuruması veya kurutulması, 
nehir, göl ve deniz kıyılarının dolması veya 
doldurulması sonucu meydana gelecek Kamu 
hizmetlerine tahsis edilmemiş arazi, 

1) İşletmeye veya işletmeye elverişli ol
mayan araziden Devlet veya öteki kamu tü
zel kişileri tarafından ıslah suretiyle elde edi
lecek arazi, 

m) Tapu sicilinde kişiler adına kayıtlı olup 
da kayda, göre sınırları değişebilir ve yerinde 
sınırları genişletilmeye elverişli arazilerin, ya
pılacak belirtme ve ölçme sonunda yüzölçümü 
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tapu sicilinde yazılı miktardan arta çıkan kı
sımları, 

n) Hazine'ce, özel kanunlar hükümlerine 
göre miktar üzerine satılan veya tefviz veya 
talhsis edilen, paralı veya parasız dağıtılan top
rakların ölçü sonucunda tespit edilen fazla kı
sım/lan, 

ıo) İskân kanunlarına göre başka yere kar
şılıksız yerleştirilenlerin terkettikleri toprak
ların tamamı. 

iSaym Başkanlığa 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı
nın 19 ncu maddesinin, ilişikte belirtildiği şe
kilde, değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Urfa Konya 
Baihri Karakeçili Baha Müderrisoğlu 

Adana 
Cavit Oral 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
emrine geçecek arazi: 

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

a) Bu kanun hükümlerine göre kamulaş-
tırılacak arazi, 

ıb) Devlete ait olup, kamu hizmetlerinde 
kullanılmak; üzere tahsis edilmemiş olan arazi, 

c) Kazandırıcı zaman aşımı hükümleri 
saklı kalmak kaydıyle 766 sayılı Tapulama Ka
nununun 38 nci maddesi gereğince Hazine adı
na tespit ve tescil edilecek arazi, 

d) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta olup 
da sonradan tahsisi kaldırılan Devlete ait arazi, 

e) Maihallî idarelerin yararlanmasına bıra
kılmış veya bu idarelerce tahsis edilmiş olan 
mera, yaylak ve kışlaklar, 

f) Özel kanunlarla Hazinece 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, 

ıg) Kesinleşen orman tahdit harita ve tuta
nakları dışında bırakılan yabanî meyvelik, fun
dalık, makilik ve benzeri arazi ile özel kanuna 
göre orman tanımına girmeyen arazi, 

h) Göllerin ve bataklıkların kuruması ve
ya kurutulması, nehirlerin mecra ve seviye de
ğiştirmesi, göl ve deniz kıyılarının dolması ve

ya doldurulması ile meydana gelen ve gelecek 
olan arazi, 

i) İskân kanunlarına göre başka yere kar
şılıksız yerleştirilenlerin terkettikleri arazinin 
tamamı, 

j) iSaıhiplerinin isteği üzerine satınalınaeak 
arazi, 

Bu maddenin (ıb) bendi hükmüne göre Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının emrine 
geçecek arazide, 28 Aralık 1960 tarih ve 189 
sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ancak, bu ka
nun hükümlerine göre satılması istenilen arazi
nin tarım arazisi olarak kullanılmak istenilip 
isteniilüiediği Maliye Bakanlığı tarafından Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından soru
larak, tarım arazisi olarak kullanılmak iste
nilenler söz konusu müsteşarlık emrine tahsis 
edilir. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğınca, topraksız çiftçiye dağıtılacak olan top
rakların, Millî Savunma Bakanlığından dev-
rolunan yerlere ait taksitleri veya topluca alı-
nacak bedelleri, tahsilat yapıldıkça, 189 sayılı 
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 ıslah ve 
ihya edilen yerler üzerinde kazanılmış olan hak
lar ile (ıh) bendinde belirtilen arazi üzerinde, 
kanunları uyarınca kazanılmış olan haklar sak 
lıdır. 

BAŞKAN — Komisyonca yeniden tanzim 
•edilen madde metnini okutuyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığa 
emrine geçecek arazi: 

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

a) Bu kanun hükümlerine göre kamulaş 
tırılacak arazi. 

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

e) Kazandırıcı zamanaşımı hükümleri sak
lı kalmak kaydıylc 766 sayılı Tapulama Ka
nununun 38 nci maddesi gereğince Hazine adı
na tespit ve tescil edilecek arazi. 

d) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta iken 
sonradan tahsisi kaldırılan Devlete ait arazi. 
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e) MaJhallî idarelerin yararlanmasına bıra
kılmış veya bu idarelere tahsis edilmiş olan 
mera, yaylak ve kışlaklar. 

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

g) Kesinleşen orman tahdit harita ve tu
tanakları dışında bırakılan yabanî meyvelik, 
fundalık, makilik ve benzeri arazi ile özel ka
nuna göre ormanı tanımına girmeyen arazi. 

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

i) İskân kanunlarına göre başka yere kar-
vŞilı'ksız yerleştirilenlerin terkettikleri arazinin 
tamamı, 

Bu maddenin 1 noi fi İcrasının (b) bendi 
hükmüne göre Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının emrine geçecek arazide, 28 Aralık 
19G0 tarih ve 189 sayılı Kanun hükümleri sak
lıdır. Ancak, bu kanun hükümlerine göre satıl
ması istenilen arazinin tarım arazisi olarak kul
lanılmak istenilip istenilmediği Maliye Bakan
lığı tarafından Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığından sorularak tarım arazisi olarak kul
lanılmak istenilenler söz konusu Müsteşarlık 
emrine tahsis edilir. Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca topraksız çiftçiye dağıtılacak 
olan toprakların, Millî Savunma Bakanlığından 
devralman 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 Og) bendi uyarınca Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek ara
ziden emek ve masraf ihtiyar edilerek ıslah 
ve ihya edilen yerler üzerinde kazanılmış olan 
haklar ile (h) bendinde belirtilen arazi üzerin
de kanunları uyarınca kazanılmış olan haklar 
saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Bahri 
Dağdaş'm okunan önergesine katılıyor musu
nuz efendim? 

7 . 6 . 1973 O : 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Önergemi 

izah edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim bir karar 
alayım. 

Maddenin müzakeresi bitinceye kadar Birle
şimin devamı hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Dağdaş kısaca izah etmek 
üzere. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
evvelâ şunu belirteyim ki, Komisyonun getir
diği teklif ile tasarının 1 nci maddesi bağdaş
mıyor. Tasarının 1 nci maddesi; «Bu kanun açı
sından toprak ve tarım reformu, toprak mülki
yet dağılımının, tasarruf ve işletme şeklinin 
ve işletmelerle ilgili yapının verimlilik ve sos
yal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenme
sidir» diyor. Yani sadece mülkiyete aidolara'k 
getirmiş. 

Şimdi Komisyon bu maddeyi kabul ediyor. 
Önerge verdik dedik ki, dünyanın hiç bir yerin
de tarımda reform ve verimlilik köyde, kasa
bada olmaz; havzada olur. Onun için çayırın, 
meranın ve ormanın hudutlarını belirteceğiz, 
ilmî ve ekonomik kıstaslarla kanunda tarifini 
koyacağız dedik. Bunu da Yüce Meclis reddet
ti. Şimdi ne yapıyor; müsteşarlık emrime geçe
cek araziye yeni yeni maddeler getiriyor, ki bu 
kanunla onun bağdaşması mümkün değildir. 
Biri köyde yapacak; köyde orman var mı yok 
mu ,ormanın hududu nerededir nerede değildir, 
kıstaslar ne olmalıdır, bunların hiç biri yok. 
Çayır nedir, yenir mi içilir mi, tarifi yok. Mera 
nedir, burada tarifi yok. 

PEYZULLAH ÇARIKÇI (Kırklareli) — Ça
yırı hayvanlar yer. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Kim yerse 
yesin. «Yenir mi içilir mi» dedim. «Filân yer» 
demedim, tasrih etmedim. 

Şimdi meseleyi bu ölçüde alıp, hakikaten 
yine de bir ölçüde, nasıl bağdaşacaktır onu bile-
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miyorum; ama benim önergemden ve benim 
teklif ettiğim kanundan öyle zannediyorum, Sa
yın İlhami Ertem'in de kanun teklifinden, Hü
kümet tasarısına, bu maddede bâzı şeyler eklen
miş. 

Şimdi, demin bir Cumhuriyetçi Güven Par
tili arkadaşım, hakikaten memnuniyetini belirt
t i ; sanki ben, onun karşıısmdaymışım gibi, bana 
dedi ki, «(e) maddesini oku.» (c) maddesini oku
dum, baktım ki, Hükümetin tasarısında öyle 
şeyler yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis
yon getirdi. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Meğerse 
Komisyon bizim teklifimizden bunları aktarmış. 
Çünkü Türkiye'de ilk defa bunları getiren bi
ziz. Orman - halk münasebetlerinde fundalıkla
rın, makiliklerin hangi ölçüde değerlenmesi 
fikriyatını getiren biziz. O bakımdan deminde 
söyledim, fukara orman çiftçisini müstahsil ha
le getirmek için hangi ölçüde muvaffak olacak
larını bilmiyorum; ama önergemdeki hususları 
bir daha okumak suretiyle, Yüce Meclisin hu
zurundan ayrılacağım. 

•«Tarım Bakanlığı emrine geçecek arazi:,» 
Bizimki müsteşarlığın değildir, Tarım B.aka;n-
lığınmdır. 

«Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan tarım arazisi. 

Devletin özel mülkiyetinde bulunup da ka
mu hizmetlerinde kullanılmayan tarım arazisi. 

Bir veya birkaç köy, kasaba veya şehrin or
ta malı olan veya çeşitli kanunlarla Hazinece 
bedelsiz olarak belediyelere devredilen tarım 
arazisinden gelecekteki ihtiyaçtan çok olduğu 
İçişleri, Tarım ve İmar ve İskân bakanlıkla
rında belirtilen parçalar. 

Kuruyan göller, nehirler..» Bunların hepsi 
Ibizim teklifimizdedir. 

'«Yaibani meyvalık, fundalık, makilik, yabani 
zeytinlik, harcmpluk, sakızlık, bataklık, sazlık, 
tuzlu, alkali asitli, turluyor, taşlık ve eksibe 
olarak belirtilecek ıslah edilebilir arazi.» 

Bunlar hep bizim maddelerimizdir. Bunlar
da Komisyonun dışında Hükümetin hiçbir kat
kısı yoktur. Ama bu maddelerle, bu önergeler
le, şimdi getirilen Komisyon maddesi ile bu ka
nun nasıl bağdaşacaktır, onu da bilemiyorum. 

önergemizi bu şekilde mücmelen izah ettik. 
İnşallah bu, dediğimiz şekilde bir ilmî orman 
tarifine bağlanmak suretiyle 8 ilâ 10 milyon 
ıhektar civarında bulunan ıslaha muhtaç bu 
arazi, Devletin hakikaten ağırlık vereceği bir 
konu olur. Temennimiz odur. Benim de öner
gemde bunlar vardır ve 10 milyon orman içi ve 
civarındaki orman köylüsünü fukaralıktan 
kurtarmanın yolları olur. Bozu boşuna beklet
mek, boşu boşuna onları orada aç kıvrandır
mak; öbür taraftan da burası ormandır fikri
yatını da biran önce silmiş oluruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş'm önergesine 

Hükümet ve Komisyon katılmamaktadırlar. Sa
yın Dağdaş, mücmelen önergesini izah etmiş bu
lunuyorlar. Dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

îSayın Mehmet Seydibeyoğlu, Sayın Durak-
oğlu, Sayın Özgüner'in önergesine Komisyon 
katılıyor mu efendim. 

ÖEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İ L H A M ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. Önergelerin dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

iSaym Baıhri Karakeçili Sayın Cavit Oral 
ve Baha Müderrisoğlu'nun önergesine Komis
yon katılıyor mu? 

OEÇÎCİ KOMÎBYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun yeniden tedvin ettiği metne Hü
kümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Biraz evvel arz ettiğim sebeplerle katılmıyoruz. 
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BAJŞIKAN — Sayın Bakan, kürsüde arz et
mişti, bâzı bentlerine katılmadıklarını ifade et
mişlerdi. Bu nedenle katılmadıklarını beyan 
ediyorlar. 

Komisyonun yeniden tedvin ettiği madde 
metninin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka-
'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 . 6 . 1973 0 : 1 

Tadil şekli ile 19 ııcu maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir -

11 Haziran 1973 Pazartesi saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Gaati : 20,15 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

123 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 6 . 1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

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

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu 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
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, 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, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, 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 Eefornıu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy işleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — 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) 

(X) Açik oya sunulacak isleri gösterir. 



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

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

5. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12.7.1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
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) 

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

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

9. — içel Milletveikili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 

2 — 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
fe 15 arkadaşının, Mehmet Tevfiikoğlu 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, 9,1. 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'ın 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) 

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

13. — C. Senatosu istanbul Üyesi 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) 

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

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk- Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili 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 
vo 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip-

,, ün cefalarının affına dair kanun teklifi ve 



Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nei ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt-
ma tarihleri : 2 1 ' . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

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

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

19. — 0. 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 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

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

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 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) 

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

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada

let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 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) 

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

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

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

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

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

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 



31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, 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 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — 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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

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

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

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

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

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

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat. Bankası ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
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) 

39. — 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 çıarptırıknası hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişdlbliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'«e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
15'96'ya ek) (Dağıtıma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

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

41. — 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 Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 

42. — 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 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
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 . î l . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

43. — 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) 

X 44. — 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. iSayısı : 883 ve 
883 e 1 inci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270); 

(Dağıtma tarihleri : 15.3.1973, 31.5.1973) 

45. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
cık madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçıiei 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 geçdei 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 
tezikeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

değişiklikler hakkında Millet Meclisi Anayasa, 
Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 73 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/583, 2/572, 2/515); 
(M. Meclisi S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1, 2 ve 
3 ncü ek); (C. Senatosu 1/188) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 258) (Dağıtma, tarihleri : 14 . 4 . 1972, 
1.11.1972, 4 . 6 . 1 9 7 3 ) 

46. —• Millet Meclisi İdare Âmirleri, Bilecik 
Milletvekili Mehmet Ergül ile Muğla Milletvekili 
İzzet Oktay'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
143 ncü maddesinin değiştirilmesine dair teklif
leri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/868) (S. 
Sayısı : 901) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 3973) 

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 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'§sr 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 İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 



X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'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) 

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

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun^ 
Demir ve Çelik işletmeleri 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) (8. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı üe 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, istanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, içişleri, 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, içişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu.53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

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

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden 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 Kânunda 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, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nei 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) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve 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 hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da-
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci 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 Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 1 2 .1972) 

19. — Kumluca 'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Kıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (ıS. 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 
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ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 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 Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın ilân 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, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 



(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Meıhm.«t Atagüm'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri! hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'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 ilçesinin 
Uyükören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

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 rappru (3/290) (iS. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci eik) (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) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa ll 'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezfeeresi 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, cMt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, 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 i 
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 l l l 'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı 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 ö'lüm 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'nın ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (,S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'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) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

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

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Asikerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası efelenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 .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 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

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

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

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşınım, 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 imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

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

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım Ine-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Tiearet, 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 Gümrük 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. — izmir Mllıetvelküli Şükrü Atokan'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) 
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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 îsrafil Kayabaşı'ma va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 , 1973) 

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

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

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ille 
Holanda Krallık Hükümeti anasonda Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plâm komisyonları raporları 
(1/678) (!S. Sayısı : 895) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

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

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
halckmda 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
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'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esenteple Emekli Subayevleri 
35 blok B - 16'da oturan Bahımi Kızı Pembe Fai-
ze'den doğma Baımi 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 izmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nım, 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 arkadaşımın, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kamuna yeni bâzı maddeler eıklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Bıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'ın, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö'ker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili ALİ Yılmaz ve 78 arkada
şımın, 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
nunum 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 ı 
7 . 5 . 1973) 
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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, içişleri 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, içişleri 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 maddelerinin yürürlükten kaldırılmıasına 
dair kanun tasarısı ve içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. 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 istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri, 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 
içişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 73. — izmir 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) 

74. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve işleyişi, Görev ve yetkileri ve yargılama 
usulleri hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, 
Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından 4'er 
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 içişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (S. Sayısı : 892) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) . 

76. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is
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. 
iSayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973) 

X 77. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile 
istanbul 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 Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
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tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/688) (S. Sayısı : 898) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

80. — 22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'm 22.11.1972 
tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 
nci m'addesinin değiştirilmesi haJklkında kanun 
teklifi ve Gf'ençlik ve Spor ve Plân komisyonla-
ırı raporları (1/784, 2/851) (S. Sayısı : 900) 
(Dağıt tarihi : 4 . 6 .1973) 

»« «n 

X 81. — Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehir
leyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklan-
masınm yasaklanması ve bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/695) 
(S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

X 82. — Üniversite Personel kanunu tasarısı 
ve Plân Komisyonu raporu (1/827) (S. Sayısı : 
903) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1973) 

m •• 

(Millet Meclisi 123 ncü Birleşim) 


